Um empurrão do Espírito Santo via Ezekiel
1 de Maio, 2019
(ouça essa mensagem)

Jonathan McReynolds (canção)
No Gray
Sim, eu escrevi essa música. E eu oro para que você ouça todas as
palavras. "Porque, eu sinto que em algum momento da vida de todos.
Nós nos sentimos assim.
Yeah, I wrote this song. And I pray that you listen to all the words. ‘Cause, I feel like at some point in everybody’s life.
We feel like this.
Verso 1:
Então, o que eu faço, quero ser salvo.
So, what do I do, I wanna be saved.
Mas eu tenho que ficar legal também.
But I got to stay cool, too.
E não, eu não sou um tolo
And no, I'm not a fool
Eu sei que eventualmente vou ter que escolher
I know eventually I'm gonna have to choose
E eu realmente não quero perder
And, really, I don't wanna lose
Meu ingresso para o céu
My ticket into Heaven
E uma chance de ser usado por você
And a chance to be used by You

[Pré refrão]
E se é com Deus que estou então eu simplesmente não posso servir a dois senhores
And if it's God that I'm after I just can't serve two masters
E antes que algo aconteça
And before something happens
Eu tenho que virar tudo
I gotta turn it all around
Porque eu sei
Because I know

[Refrão]
Eu também não posso apenas ter meu bolo e comê-lo
I can't just have my cake and eat it too

Porque é bem fácil ficar em cima do muro
'Cause it's real easy to stay on the fence and still do you

E seria legal se pudéssemos apenas amar ao Senhor e ainda fazer o que queremos
And it'd be cool if we could love the Lord and still go do our thing
Mas veja, não funciona assim
But see, it doesn't work like that
Você tem que ser luz ou trevas
You gotta be white or black

[Verso 2]
Veja, eu percebi
See, I've realized
Quando se trata de pecar
When it comes to sin
Você simplesmente não se compromete
You just don't compromise
Veja, é uma questão de morte e vida
See, it's a matter of death and life
Seja fraco e faça errado
Be weak and do wrong
Ou seja forte e faça o certo
Or be strong and do right
E eu não quero continuar indo à igreja
And I don't wanna keep going to church
Cantar tudo sobre o quanto vale a pena à você
Singing all about how much You're worth
E então continuar fazendo minha sujeira
And then continue doing my dirt
Vivendo como se eu não me importasse se você está ferido
Living as if I didn't care if You're hurt

[Pré refrão]
E se é com Deus que estou então eu simplesmente não posso servir a dois senhores
'Cause if it's God that I'm after I just can't serve two masters
E antes que algo aconteça
And before something happens
Eu tenho que virar tudo
I gotta turn it all around

Porque eu sei
Because I know
_________________________________________________________________________________________________________

Um Chamado Urgente à Oração 2-5-2019
2 de Maio, 2019
(ouça essa mensagem)

Senhor Jesus, obrigado por seus avisos e de nos dar novas
oportunidades para provar nosso amor por você. Querido Senhor, não
te amei com toda a minha mente, porque vaguei. Ajude-nos a manter
nosso olhar em Sua mão, Senhor, e a se mover quando você diz se
mover. Amém.
Moradores do coração, estamos nesse ponto novamente. Espero que
você tenha se recuperado um pouco, porque realmente precisamos encharcar o Presidente Trump em oração. Ele
está indo para a Inglaterra na sexta-feira(03) para ver a rainha. É extremamente sério e vital que o mantenhamos
vivos com nossas orações.
Disseram-me que um homem do serviço secreto morreu enquanto esteve lá pela última vez. E outra vez que ele
estava nas Ilhas Britânicas. Eu não tenho nenhuma prova, mas sabemos que ela está no centro do mal no mundo.
Um dos nossos principais Guerreiros de Oração acredita que não haverá apenas tentativas contra a vida do
presidente Trump, mas também Netanyahu e Putin. Foi revelado a ela em oração que o inimigo orava, jejuava e
lançava feitiços por meses. Reunindo o poder para fazer essa tentativa bem sucedida. Sem dúvida, o tempo que eles
definem também está de acordo com suas práticas.
Queridos, eu venho a vocês novamente pedindo por seu jejum e orações desde o tempo que o Presidente sair até
ele retornar. Se as tentativas contra sua vida forem bem sucedidas, a Terceira Guerra Mundial acontecerá muito em
breve. E, claro, o Arrebatamento ocorrerá no meio do caos.
Por favor, famílias. No mundo todo. Este não é um perigo nacional. Isso significa o fim da paz na Terra, e milhões
serão mortos em todos os países. Então, por favor, considere isso algo que devemos orar contra. Não importa em
que nação nascemos, ainda somos cidadãos do céu. Então, tudo o que ocorre na Terra também nos pertence.
Eu gostaria de sugerir que vocês convoquem seus amigos para uma vigília de oração de 24 horas, atribuindo uma ou
duas horas a cada pessoa que possa ser feita em suas próprias casas - especialmente na presença do Anfitrião da
Comunhão. Queremos cobrir o Presidente Trump, Netanyahu e Putin em oração - mas especialmente, nosso
Presidente. O ideal seria cobri-los por três dias, quando o presidente Trump partisse para a Inglaterra. Eu não sei se é
amanhã (sexta 03). Especialmente quando ele está com a rainha e quando ele retorna.
Eu estou trazendo isso para você agora, porque Ezekiel teve um episódio hoje. Trazido por seus inimigos. Mas o
Senhor permitiu que conseguíssemos nossa atenção. E Ele libertou Ezekiel de sua dor. Ele realmente estava tentando
chamar nossa atenção para o fato de que este é um prazo muito sério, e precisamos cobrir o Presidente Trump e o
Presidente Putin também, em séria intercessão. Eu basicamente larguei tudo o que estava fazendo, exceto pela
oração.
Estou chegando à conclusão, há tempo para a música e há tempo para a arte - e há tempo para a oração. E a oração
sempre vem em primeiro lugar. Especialmente em emergências nacionais. Afinal, o que uma música ou pintura faria
se o mundo explodisse amanhã? Quantos poderiam tocar?
Por isso, estou perguntando a vocês que estão apaixonados por Seu Jesus, para cobrir nosso Presidente durante este
curto intervalo de tempo quando ele está em um risco muito alto.
Além disso, quero anunciar a vocês que o livro “A Hope in Winter Comes” (“Uma Esperança Floresce no Inverno”*)
acaba de ser lançado na Amazon (e também no Brasil*) e, claro, temos cópias (Versão em Inglês*) aqui. Estas são
mensagens que me foram dadas durante os nossos tempos de ministério com um grupo muito devoto de
enfermeiras filipinas na Flórida.

É interessante notar que terminei este livro às 3 da manhã de 11 de setembro de 2001. Fomos acordados por um
telefonema por volta das 9:30 ou logo após o primeiro prédio ser atingido. Nós realmente testemunhamos a
detonação ao vivo do segundo edifício.
Eu achei muito estranho quando vi o presidente Bush com um sorriso fofo no rosto, andando pelos escombros. Eu
me perguntei: 'Por que esse homem está sorrindo - quando tantos ao seu redor estão chorando de agonia?' A
resposta foi: 'Porque foi uma operação bem-sucedida'. Naquela época, as pessoas pensavam que você era louco se
você acreditasse nisso. Isso foi auto infligido pelo nosso governo. Mas agora a verdade saiu, graças à divulgação de
computadores confiscados na CIA e no FBI.
Queridos, nosso Presidente está vivo agora porque VOCÊ orou. Ele está no cargo agora, porque você orou. E
continuará a destruir a fortaleza do mal em nossa nação, porque oramos.
Senhor, há alguma coisa que você queira adicionar?
“Clare, é imperativo que todos orem. Vou lhe dizer muito: o esquema é extremamente elaborado e multifacetado. E
se uma coisa não funcionar, ele será envolvido em outra tentativa - e outra e outra. Eles não vão deixá-lo sair vivo se
for possível.
“Mas eles são homens e eu sou Deus. E se orações e jejuns suficientes aumentarem, ele sobreviverá. Haverá inúmeras
tentativas enquanto ele estiver no ar também. Eles não estão tomando nenhuma chance para que ele viva mais um
dia.
“Ore por cobertura sobrenatural. Ore pelos agentes do Serviço Secreto para que recebam orientação do Espírito
Santo. Ore para que eles sejam sensíveis e especialmente preparados para uma rodada de tentativas que causam
caos e os julgam desprevenidos. Eles são altamente treinados, mas essa viagem vai sobrecarregar suas habilidades
para sobreviver.
"A oração será o fator decisivo em sua sobrevivência."
Senhor, posso acrescentar algo?
"Sim, você pode, minha querida."
Vamos também orar e pedir à Santíssima Virgem para envolvê-lo em sua capa para que nenhum dano possa vir a ele.
Ou para a esposa dele, se ela estiver lá.
João Paulo II foi salvo do assassinato pela intervenção da Mãe Bendita. Foi dito que seu assassino era um dos
melhores do ramo. E quando o papa foi visitá-lo na cadeia, a única coisa que o assassino não conseguiu superar foi a
falta dele. Ele até disse ao papa que não sabia como isso poderia acontecer. E João Paulo II respondeu-lhe muito
simplesmente: “A Virgem, Nossa Senhora de Fátima. Esse foi o seu dia de festa no dia 13. Foi quando a tentativa
aconteceu. No dia da festa de Nossa Senhora de Fátima. E ela redirecionou a bala.
Mais tarde, uma declaração oficial foi dada pelo Papa: “João Paulo II estava convencido de que Maria, na forma de
Nossa Senhora de Fátima, havia redirecionado pessoalmente a bala que o atingiu, salvando sua vida. Deu uma bala
recuperada do Papamóvel ao bispo local de Fátima, que a colocou na coroa da imagem oficial de Maria no santuário
de Fátima.”
Jesus continuou: “Meu amor, não há nada de supersticioso em pedir à minha mãe para orar com você. De fato, é o
multiplicador mariano. Quando ela está orando com você, suas petições são apresentadas ao Meu Pai com uma
enorme bênção. Para aqueles que entendem as Escrituras e são humildes o suficiente para pedir sua intercessão.
Para eles, grande favor é adicionado à sua oração.
"Algum dia, em breve, as pessoas ao redor do mundo conhecerão o poder de sua intercessão e deixarão de insultála."
Senhor, eu me lembro da profecia de Kim Clement.
Eu olhei para cima, como eu realmente queria compartilhar isso aqui. E já compartilhei antes.

“Há um presidente que virá. Ele não terá absolutamente nenhum medo. Ele será decisivo. No meio da restauração da
América. Quando o começo da Restauração começar, haverá uma mulher que se levantará, uma mulher que será
forte em fé. Virtuosa. Linda nos olhos. Seus olhos serão redondos e grandes. "Eu a coroei", diz o Senhor, "Assim como
coroei Ester".
Agora, é no tempo passado que Ele diz isso. "Eu a coroei."
"E o povo a receberá, pois terá o óleo de alegria pela dor e pelo luto que aconteceu. E ela derramará o azeite. Ela
derramará o óleo sobre esta nação".
Agora isso é interessante. Obviamente, algumas coisas vão acontecer antes que ela se levante. Ou pelo menos, eu
entendo assim. Porque diz: "Ela terá o óleo de alegria pela dor e luto que aconteceu". Então, parece-me que há algo
grande vindo antes que ela se levante.
"E Deus diz," Kim continuou: "A cura começará, e então fluirá rapidamente. As escolas estarão livres de possíveis
danos e perigos: tiroteios, assassinatos, vício de drogas. Os cartéis terão medo de uma mulher - uma mulher ungida
por Deus, uma mulher separada ”. E Deus diz: 'Eles dirão:' Nós a odiamos, mas agora nós a amamos'”.
Amados, não é isso que está acontecendo com os evangélicos? - realmente, realmente, a insultam.
"Pois ela tomará o óleo da cura", continua ele, "e ela o derramará sobre as cicatrizes daqueles que ficaram, e aqueles
certos, e do novo grupo que se manifestou. Portanto, a cura que é necessária para esta nação virá em um momento
no meio da presidência. Há uma mulher que virá, e Deus disse que haverá óleo que será derramado sobre a nação e
eles de repente sentirão a cura.
"E dirão: 'Está tudo bem com a minha alma', pois a alma da América foi corrompida; a alma desta nação foi
corrompida com amargura e ira. E Deus disse: "Ela dirá: 'Não haverá mais amargura não haverá mais ira nem
divisão. ”E ela derramará o óleo que virá do Espírito do próprio Senhor.”
E eu notei isso enquanto estava lendo. "E eles dirão que está tudo bem com a minha alma." Essa música foi escrita
nos saltos de um navio afundando. Foi escrita por um ministro. Sua esposa e filhos estavam em um navio indo
encontrá-lo. E esse navio afundou e ele perdeu a esposa e os filhos. E ele escreveu essa música logo depois disso.
Bela musica. "Está tudo bem com a minha alma."
Então, isso é um pressagio, eu diria. Algum tipo de grande evento com muita morte. Isso é o que parece para mim. O
jeito que ele escreveu isso. Vai haver algum tipo de calamidade. Algumas coisas vão acontecer e estaremos em
estado de luto.
OK. Então eu disse: "Senhor, você gostaria de comentar sobre isso?"
Jesus disse: "Quem eu coroei Clare?"
Nossa Senhora.
"Quem foi odiada pela comunidade evangélica?"
Nossa Senhora, sua mãe.
“E quem tocou você com alegria e felicidade em momentos de extrema dor?”
Você, Senhor. Mas ela também.
“E aí você tem sua resposta. Mas não pare de orar, pois há coisas para acontecer antes daquele dia. Uma chamada
de despertamento. E não desejo que nenhum homem pereça, mas aqueles que se recusarem a reconciliar-se coMigo
estão em grave perigo ”.
Ele continuou: “O que eu amo nesse canal é que você é muito receptivo. Mesmo que você esteja cansada, você ainda
se levanta para orar e interceder, porque eu chamei você e você Me respondeu, 'Fale Senhor. Sua serva ouve.

“E há aqueles entre vocês que são verdadeiramente santos nesta Terra. E suas orações capturam o coração da
Nuvem de Testemunhas e os anjos no Céu. Nunca duvide: suas orações transformaram muitas batalhas e salvaram
aqueles que antes pareciam irredimíveis.
“Sejam encorajados, Moradores do Coração. Eu vos amo profundamente e conto com vocês por tantas coisas. Oração
e conforto. Amados, eu vos amo.
"Levantem-se para esta ocasião. Dorminhocos, levantem-se. Eu lhes dou outra chance de quebrarem os frascos dos
seus corações para salvar sua nação e serem contados com os eleitos."

*Anexos durante a tradução por Israel Camargo
_________________________________________________________________________________________________________

A Viagem do Presidente
3 de Maio, 2019
(ouça essa mensagem)

Caros Moradores do Coração, Clare não está se sentindo muito bem
hoje, e me pediu para gravar este adendo à mensagem de ontem dela
para vocês.
Ela começou:

Acabei de receber um e-mail de um de nossos Moradores do coração que diz que o presidente tem uma
viagem programada para visitar a rainha no 3 de junho. Interessante. Porque hoje é 3 de maio. Mas a
mensagem que coloquei ontem não foi para sua viagem divulgada à Inglaterra.
Eu consultei minha fonte, e ele é da opinião que esta pode ter sido uma viagem secreta deliberadamente não
divulgada, e pode ter algo a ver com a redefinição da moeda global. O presidente tem o hábito de decolar e ir a
algum lugar sem o conhecimento do público em geral.
Mas medindo a partir do que o Senhor me disse, isso não é sobre a viagem pública programada em junho, mas
algo completamente diferente. Perguntei à minha fonte se ele tinha algo novo para compartilhar e ele disse
que todas as suas fontes ficaram em silêncio.
Eu sei pela intensidade da intercessão que todos nós estamos passando que algo crítico está ocorrendo. Agora
mesmo. E o Senhor PRECISA de nossas orações.
Então, por favor, não parem.
Uma coisa que eu odeio é desinformação. E eu faço o meu melhor, mas não sou perfeita e nem minhas fontes.
Mas o Senhor confirmou a necessidade de oração séria. Então, eu não estou recuando sobre isso.
A propósito amados, se eu descobrir que um espírito familiar estiver falando comigo, ou eu estiver falando
para mim mesma, eu prometo que vocês saberão. É difícil imaginar que o inimigo peça mais orações.
Como eu já disse antes, tenho orgulho e o Senhor me humilha ao ouvir a voz errada às vezes. Mas, a julgar
pelos relatos dos Guerreiros de Oração, há uma grande necessidade agora e continuamos a insistir. Eu amo
todos vocês, queridos. Por favor, orem por meu discernimento e que eu seja humilde. Eu preciso de suas
orações também.

E esse foi o fim de sua mensagem para mim. O Senhor te abençoe hoje, querida Família.
_________________________________________________________________________________________________________

Nova Atualização - Trump ESTÁ na Inglaterra
3 de Maio, 2019
(ouça essa mensagem)

Querida Família POR FAVOR, não parem de orar e de rezar!
Eu quero lhes dar uma atualização sobre o que está acontecendo.
E isso é da nossa fonte.
Foi-me relatado por nossa fonte que o Presidente Trump deixou
os Estados Unidos entre as 21:00 e as 4:00 para Londres. Todos
vocês estejam orando. É relatado que ele teve uma reunião
secreta com a Rainha da Inglaterra. E que ele está fechando a porta do Federal Reserve e em breve estará trocando o
dólar por Notas do Tesouro dos Estados Unidos. E também, que as marcas de ouro nas bandeiras serão retiradas,
como um sinal da nossa ruptura com o controle da Grã-Bretanha sobre nossa economia.
Já houve uma tentativa em sua vida pelo ministro da Defesa da Inglaterra, que foi destituído de seu posto, mas ainda
está sob a proteção do primeiro-ministro.
Queridos, NÃO PAREM DE ORAR/REZAR. Haverá mais tentativas. Segundo o Senhor, haverá várias outras tentativas.
Fiquem atentos e orem. Esta é uma vitória decisiva sobre o mal que governou nossa nação. E se tudo continuar como
planejado pelo presidente, a mudança global vai desinvestir o inimigo de seu dinheiro sujo e eles irão à falência, sem
nada para sustentar seus contínuos ataques contra nosso legítimo governo.
Também me disseram que muitas pessoas foram presas. Muitas mais. Muitas mais do que já sabemos. E logo mais,
os mais notados também serão presos. Vamos nos lembrar de orar por suas almas. Alguns deles estiveram
envolvidos em abusos de Rituais Satânicos e receberam sentenças de morte.
Normalmente, eu não trago essas notícias. Mas como a oração é tão imperativa, peço a todos vocês que orem/rezem
até o domingo, quando ele deve retornar. Continuem o bom trabalho, Guerreiros de Oração.
E eu só quis expor isso, porque alguém mencionou para mim que havia uma reunião agendada com a Rainha em 3 de
junho. E eles estavam pensando que talvez eu tenha cometido um erro, ou nossa fonte cometeu um erro.
Não. Esta foi uma reunião secreta que ninguém mais sabia.
Senhor, há alguma coisa que você deseja adicionar?
Jesus começou: “Meu precioso, Precioso Povo. Você interceptou novamente uma conspiração para matar seu
presidente. Por favor, acredite em Mim quando digo que as orações da comunidade dos Moradores do Coração são
poderosas e movem-se no Coração de Meu Pai.”
Senhor, posso repostar as palavras de Kim Clement? Parece muito importante para deixá-las de lado, sem atribuir
grande significado a isso.
Ele disse: "Vá em frente."
Queridos, houve várias coisas importantes que Deus disse através da boca de Kim Clement em apenas uma profecia
dada em 25 de março de 2011 em Nashville. Eu realmente acredito que deveríamos olhar de novo, então aqui está,
postado.
E eu vou te dizer com antecedência. Eu tive uma premonição de que haveria uma grande aparição da Mãe Santíssima
na América. Em algum lugar, haveria uma forte e cheia de milagres aparição na América da Santíssima Mãe, no
momento em que realmente precisamos dela.
Assim. Isso é o que Kim disse.
"Há um presidente que virá. Ele não terá absolutamente nenhum medo. Ele será decisivo."
Isso foi cinco anos e meio antes de o presidente Trump ser eleito.

Ele prossegue dizendo: "No meio da restauração da América ... quando a restauração começar, uma mulher se
levantará. Forte em Fé. Virtuosa, usando uma coroa. Kim diz que o Senhor disse que seus olhos serão redondos e
grandes. E que Ele havia coroado ela".
Que passado tenso, isto é, amados.
"... diz o Senhor, como coroei Ester."
E Nossa Senhora é coroada em muitas e muitas imagens dela. E a coroa representa milagres que ela fez. As
diferentes aparições, como por exemplo, a aparição de Nossa Mãe da Misericórdia na Flórida. Ela estava usando uma
coroa de estrelas, mas ela não estava usando uma coroa de rainha naquela aparição. E eu não sei que tipo de
milagres podem ter acontecido na mão dela, mas agora ela provavelmente está usando uma coroa. Porque eles
coroam a imagem quando os milagres começam a acontecer.
OK. "Ela receberá óleo do Céu para curar e trazer alegria, que derramará sobre a nação."
Aqui ele também sugere que haverá alguma situação que causará o luto nacional: “Ela terá o óleo de alegria pela dor
e pelo luto que aconteceu. Ela será recebida pela nação, a cura fluirá rapidamente, as escolas estarão seguras
novamente, os cartéis terão medo dela”.
Kim continuou: "As pessoas que a odiaram vão amá-la".
E você sabe que a Mãe Santíssima é denunciada em quase todos os círculos cristãos, exceto os católicos e ortodoxos.
Mas quando ela aparece, como tantas vezes antes, em todo o mundo, haverá uma tal efusão de cura e alegria que as
pessoas a amarão.
Família, lembre-se que o Senhor colocou a América sob seu domínio e colocou-a na rotunda do Capitólio com
incontáveis anjos.
Eu lhe dei essa mensagem em 28 de agosto de 2018. O título era “A Profecia de Kim Clement Sobre a Nação e a Mãe
Santíssima”.
E Kim continua aqui, "E o povo a receberá, pois ela terá o óleo de alegria pela dor e pelo luto que aconteceu. E ela
derramará o óleo. Ela derramará o óleo sobre esta nação.
"E Deus diz que a cura começará e então fluirá rapidamente. As escolas estarão livres de possíveis danos e perigos,
tiroteios, assassinatos, vício de drogas. Os cartéis terão medo de uma mulher - uma mulher ungida por Deus, uma
mulher deixada de lado. E Deus diz: Eles dirão: 'Nós a odiamos, mas agora nós a amamos'.
"Pois ela tomará o óleo de cura e o derramará sobre as cicatrizes daqueles que ficaram, e aqueles certos e do novo
grupo que se manifestou ..."
Kim diz que haverá cicatrizes. Bem, isso significa que houve batalhas e os eventos deixaram feridas profundas e
profundas.
A meio da Presidência, creio que tem a ver com as eleições de 2020 a médio prazo de 8 anos.
"Portanto, a cura que é necessária para esta nação virá em um momento no meio da presidência. Haverá uma
mulher que virá, e Deus disse que haverá óleo que será derramado sobre a nação e eles de repente sentirão a cura".
A profecia que Kim deu tinha muito mais discernimento do que à primeira vista. Por exemplo, "haverá sofrimento e
dor que precisam ser curados". Se é um evento que ainda não aconteceu, ou a carnificina de todas as prisões e
processos daqueles em quem o país achava que podiam ser confiáveis. Nossa Senhora já foi nomeada intercessora
para a América e está administrando a partir da Rotunda do Capitólio.
Senhor, você tem alguma coisa a acrescentar?
Jesus começou: “Continuem orando. A batalha ainda não acabou, mas suas orações deram uma contribuição
substancial para mudar a maré, e elas sempre contribuem. Então, por favor, fiquem em suas estações de oração até
o domingo.

“Eu estou com vocês, Moradores do Coração. Não há lugar que eu preferiria estar do que em Meu Coração, morando
com todos vocês. Sei que as coisas têm sido difíceis, mas o fruto que se manifesta é importante e de grande
importância para o mundo inteiro ”.
Amém. Obrigado Senhor.
_________________________________________________________________________________________________________

Uma Vida de Solidão e Oração
5 de maio, 2019
(ouça essa mensagem)

Obrigado, Senhor Jesus, pela maravilhosa alegria da primavera que
você está trazendo para nós.
Eu tenho algumas coisas maravilhosas para compartilhar com
vocês, Família. Especialmente aqueles que estão querendo se
retirar para a oração e não mais fazer parte do mundo. Mas esteja
orando pelo mundo.
Eu gostaria de citar um autor famoso (não me lembro do nome dele
agora!) Que falou sobre estar no centro da roda. Quando você vive o estilo de vida de reclusão e oração, você está
no centro de toda a vida. Você pode alcançar e tocar os raios do cubo, e essa roda é o que gira o seu mundo. E os
raios são os ministérios e obras individuais que as pessoas fazem. E quando você está no centro, você está realmente
em um ponto onde você pode orar por todas essas coisas. É uma vida muito emocionante de intercessão.
E quero compartilhar com vocês uma visão que tive há 30 anos sobre uma comunidade de monges e irmãs, vivendo
em um ambiente muito primitivo. Habitações muito simples nas florestas profundas no alto das montanhas. Ezekiel e
eu nos mudamos para as montanhas depois que ele se tornou padre. Queríamos um lugar de solidão substancial
longe de todas as ocupações do mundo ... a Luz Elétrica e a poluição eletrônica. Um lugar para orar e buscar a Deus
sem impedimentos.
Para encurtar a história, São Francisco já havia escolhido essa terra, a 5 quilômetros da estrada. Três quilômetros
ásperos e acidentados da estrada. Terreno íngreme, uma antiga estrada madeireira com alguns declives precipitados.
Eu sabia que era o lugar em que eu o via, porque o Senhor havia me dito: "Veja o que está em seu coração. Qual é a
visão em seu coração" E a visão no meu coração era de um álamo e de um abeto enfeitado. E apenas uma área
muito verde e florestada.
Bem, estávamos procurando propriedades diferentes para ver o que estava à venda. E nos deparamos com este aqui.
E depois de muita luta, levantamos todo o caminho até o lugar onde tínhamos que começar a caminhar, na verdade.
E este lugar não poderia ter sido mais perfeito. Floresta bonita, bonita de álamos tremedores com samambaias e
grama muito verde. Alce, urso, leão ... tudo que você poderia imaginar lá em cima.
Construímos alguns pequenos edifícios para viver e orar solitariamente, chamados de Eremitério, que mais tarde
descobrimos se assemelhavam às moradias dos monges ortodoxos russos. Apenas um simples, talvez 20x20
quadrado com um telhado inclinado e uma enorme janela com vista para a floresta. E um beliche e uma escrivaninha
embaixo. E um pequeno balcão de cozinha - e é isso. E, claro, a casinha tinha uma vista espetacular, porque você
poderia pegar seu balde e ir a qualquer lugar na floresta! E ter uma visão diferente a cada dia.
Bem. Nós tivemos que usar cavalos para subir e descer a montanha e embalar nossos suprimentos durante os meses
de inverno e primavera.
Desse lugar, entramos na pequena cidade de Penasco e servíamos aos pobres com um banco de alimentos toda
semana. A vida lá era muito sagrada. As pessoas percorriam três milhas para receber conselhos e orar na capela.
Tínhamos uma pequena capela de vidro com portas de vidro, escondida na floresta de álamos. Que lugar abençoado
esse é!
Depois de viver lá por 5 anos, o Senhor nos levou para Taos. E alguns anos depois, começamos nosso ministério do
YouTube.

Eu segurei o sonho de retornar com um grupo de almas dedicadas à oração, porque o Senhor prometeu que isso
algum dia aconteceria. Os poucos que vieram para tentar a vida dentro desse período de cinco anos estavam muito
ligados ao mundo, e eles simplesmente não estavam prontos para abandonar tudo.
Então, vou compartilhar esse chamado com vocês, queridos. Porque eu sei que há aqueles entre vocês que anseiam
por esta vida. E o Senhor está nos dizendo que agora é a hora.
E "A Hope in Winter Comes" (Uma Esperança Floresce no Inverno*) é o nosso último livro. São as visões, aparições da
Santíssima Virgem na Flórida. E seus conselhos. Isso é do capítulo doze. E, a propósito, se você quiser uma cópia, a
Amazon a possui (E em português no site Clube de Autores.com.br*). Ou você pode obter uma cópia nossa (Versão e
inglês*) se nos enviar um cartão postal ou algo assim, informando qual é o seu endereço.
O título do capítulo é: “Se vocês serão perfeitos: vivam para Ele sozinho”. E eu me lembro dos Evangelhos, quando o
homem rico chegou até ele e disse: “O que devo fazer?” E o Senhor disse: “Se Você quer ser perfeito, vá. Venda tudo
o que você tem, dê aos pobres. Então vem, segue-me. "E esse é o chamado básico de um franciscano. Quem quer
viver na floresta e orar?
O Senhor disse: "Nem todos estarão dispostos a perder a vida pelo Reino".
Então, aqui está a primeira citação do livro, de Nossa Senhora.
“Nem todos estarão dispostos a perder a vida pelo Reino. Meus filhos, aqueles de vocês que perderem a sua vida pelo
Reino do Meu Filho, eu lhes digo verdadeiramente, VOCÊ A ENCONTRARÁ.”
Depois da doce visita de Deus Pai, Nossa Mãe da Misericórdia apareceu. Comecei a clamar a ela em meu coração por
vocações para este modo de vida santo. Ela estendeu a mão e pegou algo em seus braços, colocando-o sobre meus
braços estendidos. Era um hábito. Então ela estendeu a mão novamente e colocou outro sobre meus braços e outro e
outro e outro. Eu fiquei incrédula. Finalmente, a pilha de hábitos era de doze ou treze. Ela colocou um crucifixo feito à
mão em cima e disse: "E há mais vindo".

OK! Bem, isso foi ... caramba! Zoom de volta 20 anos atrás, na verdade, quando tudo isso aconteceu. Talvez 25 anos
atrás. E esperamos que a visão se materialize. O mandato estava lá, mas sabe? Você só tem que esperar às vezes.
Comecei a suspeitar dessa visão, porque quando queremos algo, ou temos apego a um determinado resultado, o
inimigo pode entrar com mensagens falsas para nos desviar do caminho. Eu estava prestes a dispensar esta visitação
quando comecei a ver não Nossa Senhora, mas outro rosto sorridente diante de mim. Era Madre Teresa de Calcutá.
Usamos seus ensinamentos para formação e orientação, e considero-a uma segunda São Francisco. Eu a vi sorrindo para
mim e ela estava inclinada sobre uma máquina de costura. Ela estava trabalhando constantemente, costurando hábitos.
Eu fiquei com cócegas e comecei a rir. Certamente, Nossa Senhora sabe como romper minhas dúvidas. Havia tal doçura
e espontaneidade sobre isso que eu sabia que era autêntico.
A Santíssima Virgem começou a falar: "Eu tenho muitas almas para você. Muitas vocações. À medida que sua estrutura
se torna mais firme, como os ossos se desenvolvem e se tornam sólidos e são capazes de suportar o peso, eu lhe
enviarei almas.
"Muitas almas, minha filha, precisam dessa instrução e estrutura. Muitos estão buscando UMA VIDA ÚTIL. Uma vida
com significado, com propósito, na verdade, duradoura por toda a eternidade. A estrutura é muito importante para
você poder se sustentar. Você não deve ser uma água-viva.
(Aqui ela está usando uma expressão com a qual estou muito familiarizada.)
""Eu gostaria de ter um exército de CAVALEIROS comprometidos em ARMAS."
(Sendo oração e jejum com boas obras de todos os tipos.)
Ela continuou: "Um exército de intercessores - não muitos - carregando minha Santa Bandeira do Amor, marchando
pelo mundo do ódio e da oposição à vontade de Deus."
Eu vi no espírito, um exército carregando a bandeira da Santa Cruz. Quando ela disse, "não muitos" eu pensei nos 300
de Gideão. Eles eram homens escolhidos entre milhares, porque bebiam água do rio de uma certa maneira.

Em minha Bíblia, as notas do sétimo capítulo de Juízes dizem: "O Senhor não desejava numerosos, mas confiáveis
soldados. Aqueles que bebiam de suas mãos estavam alertas, prontos para resistir ao ataque; enquanto os outros eram
descuidados e indecifráveis, e os covardes já haviam sido eliminados".
Os capítulos seis e sete de Juízes são sobre o chamado de Gideão, que disse: "Por favor, meu Senhor, como posso salvar
Israel? Minha família é a mais malvada de Manassés e eu sou o mais insignificante da casa de meu pai".

Uau. Hoje, em oração, depois que Ezekiel e eu falamos sobre isso, o Senhor trouxe isso a tona. Eu me sentei e chorei
na frente do altar. E disse ao Senhor que sou pequena demais para tudo isso. Isso não é ... Eu não estou apta para
isso. E nós sempre sabemos como que sua resposta é sobre isso. "Você não está em forma, e é isso que eu queria.
Porque eu quero todo o crédito por isso!"
Foi difícil para mim entender. Porque a realidade agora está voltando.
Seu coração não era diferente daquele de São Francisco, que declarou que o Senhor procurou em toda a Terra o mais
desprezível e improvável candidato a restaurar a Santa Madre Igreja - e, em todas as suas buscas, não pôde encontrar
ninguém mais inadequado que Francisco. Deste modo, somente Cristo seria glorificado, não um homem. E assim, o
Senhor continua a chamar aqueles que se veem, com razão, mais inadequados para servi-lo.
Há algumas lições notáveis nesses dois capítulos de Juízes que nos ensinam sobre o chamado sobrenatural de Deus em
nossas vidas. Encorajo-vos a lê-los.
Nossa Senhora continuou falando: "Nem todos estarão dispostos a perder a vida pelo Reino."
Então ela começou a dirigir-se a todos nós desta maneira: "Meus filhos, aqueles de vocês que perderem a sua vida pelo
Reino de Meu Filho, eu lhes digo verdadeiramente, vocês as encontrarão. Aqueles que não quiserem, perderão até
mesmo o pouco que vocês tem, pois para aqueles que têm, mais é dado, e para aqueles que não têm, até mesmo o
pouco que você tem, será tirado de você.
"Não se assuste com esta afirmação, pois àquele a quem foram dados dez talentos e que reproduziu dez mais, mais foi
dado. Mas àquele que enterrou um e não reproduziu nenhum, ele foi colocado fora e profundamente espancado.
"Meus filhos, vocês serão responsabilizados pelo que Deus lhes deu: a respiração de sua vida, seu tempo nesta Terra,
suas habilidades. Se você não se esforçar ao máximo, você será responsabilizado. Meus filhos, não a meio caminho ou
Medidas, por favor, dê tudo de si. Meu filho deu tudo de si, você deve isso a Ele. Não retenha seus melhores esforços.
"Isso eu digo a vocês, não para envergonhá-los, mas para chamá-los para prestarem contas, agora - enquanto ainda há
tempo de se arrependerem e viverem uma vida digna do nome cristão e cheia das promessas do Céu.
"Se você é preguiçoso, criança, você passará muito tempo no fogo do Purgatório fazendo lá o que você deveria ter feito
aqui. Uma séria oportunidade foi colocada diante de você. Peça para você uma séria resposta.
"Para aqueles de vocês que tomam minhas palavras com a maior seriedade, eu estarei ao seu lado e todo o Céu será
seu auxílio e comitiva. (Para encorajar) Quanto mais você se esforçar para a perfeição, mais a Hóstia Celestial protegerá
e Eu lhe digo solenemente, nem uma gota de sofrimento derramado, nem um esforço sobrenatural passará
despercebido.
“O plano de Satanás é minar suas boas obras dizendo que elas são muito pequenas. (Eu penso naquela tarde que eu
poderia ir sem.) Não, meus filhos, é muito pouco. Tudo será recompensado. Eu te imploro, coloque seu melhor pé à
frente. Não vou abandonar você nas bênçãos que se seguirão."
Quando eu retenho meu melhor do Senhor, por causa de alguma vantagem pessoal, as coisas que ganho são as mesmas
coisas que perderei completamente na morte. Mas quando eu desistir dessa vantagem pessoal, como uma oferta de
jejum ao Senhor, dará fruto que me conduzirá ao Céu.
Durante o segundo mistério alegre de hoje, Nossa Senhora veio vestida como uma camponesa com um alqueire de
nozes em seus braços. Ela colocou as nozes em uma mesa que estava na minha frente. Essa era uma visão curiosa, mas
eu sabia instintivamente que ela estava demonstrando vocações para mim. Fiquei ainda mais convencida quando ela
me permitiu ver que dentro de cada casco havia um diamante precioso.

Então ela começou a listar as palavras para mim, palavras que eu estava familiarizada como: Cobertura exterior,
Comum, Pobre, Áspero, Liso, Nada de extraordinário ou incomum, Lugar comum, Envoltório liso, Simples, Humilde.
“Todas essas coisas e mais são o que queremos que você seja. Nada, nada, que chame qualquer atenção para você
como sendo especial.”
Quando olhei para a mesa cheia de nozes, vi que estava em uma sala muito difícil no deserto. Enquanto eu observava,
pequenos diamantes - pegando fogo com luz - emergiram dos cascos e seguiram em direções diferentes. Nossa Senhora
me levou pela mão para seguir uma, e foi para a floresta em direção a um local precioso onde planejamos construir uma
ermida no Refúgio.
Então ela voltou a falar: “São vocações. Almas que amam rezar. Almas que eu estou confiando a você. Em breve, muito
em breve, haverá muita emoção em suas vidas. Eu vou te ensinar como servi-los. Não se preocupe, eu não daria a você
sem a graça de direcioná-los e servi-los. Cada bebê vem com instruções e ajuda especial do céu.”
No fundo, a meditação, o Pai estava dizendo: "Não devemos nos abaixar e se encolher de medo". Isso certamente
descrevia o que eu estava sentindo. Nossa Senhora pegou um diamante de uma casca de noz e segurou-o diante de
mim.
Ele brilhava em seus dedos, enquanto ela continuava: “Cada um é tão diferente, especial, único. Não há dois iguais. Oh,
quão adorável é a tua morada, ó Senhor, meu Deus! Quão especiais são as vossas almas virgens, chamadas a amar e a
servir-te. Eu te louvo, Pai, porque tu ocultas estas coisas dos altíssimos e poderosos, mas as diz e revelas aos humildes e
pobres de espírito.
“Continue sendo humilde em espírito. Eu lhe enviarei pedras preciosas para construir esta comunidade.”

Uau. Já faz 20 anos! Longos 20 anos ...
Querida Mãe, eu me confio a você. Ainda hoje descobri que tinha que manter uma guarda séria sobre minha alma,
porque podia sentir meus pensamentos vagando nas direções erradas, contrariando essa vulgaridade que você está
me mostrando. Sinto-me mais em casa com isso e mais conformada ao meu estado de vida, esta regra de vida. Ainda
assim, muito difícil de proteger.
Ela continuou: “Eu não vou deixar você cair nisso; Apenas confie em mim. Eu vou te mostrar o que fazer. Não se
preocupe, vai ser muito bonito.”
Bem, eu tenho que admitir que durante esta conversa, eu olhei para baixo - meio incrédula, meio perturbada,
sabendo o quão desqualificada eu sou. Eu não queria lamentar Nossa Senhora de maneira alguma, então fiquei bem
quieta. Pois certamente o Todo Poderoso pode fazer o que quiser com qualquer um com quem deseja fazer.
A Santíssima Virgem foi muito carinhosa comigo. Ela tocou meu queixo com o dedo, levantando meu rosto para que
ela pudesse ver meus olhos. Quando olhei para ela, percebi que ela estava usando um véu de lã tingido com a
mesma cor de índigo que eu acabei de tingir e pintar como a estola do Pai. É muito finamente tecido, mas mais como
um lenço que uma camponesa ucraniana usaria. Na verdade, ela parecia uma matrona de um clima frio, não de fato
rainha. Esta é agora a sua segunda visita a nós como uma mulher simples e pobre.
Ela falou comigo em um tom gentil, e bem tranquilizador: "Apenas confie em mim ... Isso é tudo o que eu preciso".
Uau...
_________________________________________________________________________________________________________

O Presente
6 de Maio, 2019
(ouça essa mensagem)

Senhor, eu te agradeço pelos presentes que você nos dá. Vida.
Amor. Família. Cura. Conforto. E esperança. Eu oro para que
você use a história de minha Becky agora para trazer esses
presentes para aqueles que mais precisam dela, enquanto

observamos nossa sociedade e nossas famílias virem continuamente sob os golpes dos planos do inimigo contra nós.
Amém.
Clare me pediu para compartilhar com vocês algo que escrevi como elogio à minha filha de nascimento. Já se
passaram 15 anos desde que o Senhor a levou para o seu Lar, e através do tempo, recebemos abundantemente de
Sua mão uma Cura. Conforto e Esperança sobre sua morte.
Mas eu me deparei com muitos comentários de nossa família dos Moradores do Coração nos últimos anos, cheios de
dor e angústia por causa da família deles e de seus filhos; medo sobre o futuro de seus entes queridos. É minha
esperança que a história da vida de Becky compartilhe minha segurança na Misericórdia de Jesus com você. A
garantia de que Jesus ama essas preciosas almas. Estas joias preciosas do nosso coração muito mais do que nós
poderíamos. E porque os amamos e oramos por eles - a certeza de que Ele fará todo o possível para alcançá-los,
mantê-los e, no final, levá-los para casa.
Sua misericórdia é grande, sua compaixão é sem fim. E o Seu amor por cada alma está muito além do nosso
entendimento. Louvado seja Deus por isso.
Meu Deus ... é um Deus maravilhoso!
Em 15 de outubro de 1982, Deus confiou meu marido e eu os cuidados e atenção de uma linda menina. Ele nos levou
a nomeá-la por Rebecca Lynn: Serva de Deus, Bonita. Ou Boo Bear, como ela era mais conhecida na época! E nossos
dias estavam cheios de sol.
Ela era uma mistura incrível de bolhas e sorrisos, ternura e independência feroz. Com medo de nada. Seu maior
confortável era jogar futebol com o irmãozinho Davey e os rapazes do que brincar de se vestir com a irmã mais
velha… Becky rasgou a vida juntando amigos e tocando corações onde quer que fosse. Ela amava apaixonadamente.
Ela julgou a “justiça” intensamente; ela protegeu aqueles que eram queridos para ela e sem vergonha. Ela era um
tesouro, nascido para os propósitos do Céu, concedido por uma temporada.
Meu Deus ... é um Deus feliz!
Qualquer um que conhecesse Becky - como Becky realmente era - viu seus raios de sol, riu com suas ondas de
exuberância, regozijou-se com sua exigência de viver a vida ao máximo.
Quando ela tinha 10 anos, Deus havia tocado seu terno coração com o conto de Narnia e Aslan, de C. S. Lewis, e ela
deu sua vida para a Sua salvação. Sua estrada não era para ser suave, mas um caminho cheio de pedregulhos de
insegurança e tentação, marcado pelas armadilhas de se afastar e lutar para recuperar seus passos.
Mesmo assim, no momento em que se formou no colegial, ela encontrou imensa alegria em ser capaz de me olhar
diretamente nos olhos e confiantemente anunciar para mim: “Minha fé não é sua e do papai mais, mamãe. Eu não
estou tentando "andar no céu com suas caudas de casaco." Minha fé é minha, e eu sei quem me redimiu."
Em uma página de seu diário naquele ano, ela diz a Deus: “Como você sabe, eu te dei minha vida; Eu não sou mais
minha. Qualquer coisa que eu tenha neste mundo não é minha”.
Meu Deus ... é um Deus fiel!
A vida apaixonada pode ser perigosa. Uma vez fora do mundo sozinha, cercada pela "vida real" em um campus
universitário, o pecado invadiu a vida de Becky. Insidiosamente, um pequeno passo; uma decisão não controlada de
cada vez. Link sobre link, corrente após corrente, amarrava a sua paixão por Deus, sua posição pela Verdade.
A vergonha substituiu a segurança. O desespero substituiu a dependência. E antes que soubéssemos, nossa Becky
tinha se tornado uma estranha presa em uma teia de difusão do Mundo das Trevas e todas as suas mentiras e
enganos. Ela fugiu das restrições das Regras de Vida de seu Salvador e experimentou a devastação de decisões
erradas, o pensamento "centrado no eu" e a miséria de uma vida vivida sem a mão tenaz e orientadora de seu
Pastor.
Mas… meu Jesus nunca saiu do lado dela. Silenciosamente, com firmeza, Ele honrou Sua promessa para nós, seus
pais, de que Ele nunca a deixaria ou a abandonaria. Embora o Inferno quisesse destruí-la, Deus nos devolveu a Becky
logo após o seu 22º aniversário. Nosso cordeiro foi trazido de volta ao rebanho.

Meu Deus… é um Deus terno!
Cada momento da vida nos oferece uma escolha: pode ser "tudo sobre" EUA - ou pode ser tudo sobre a razão pela
qual somos colocados aqui em primeiro lugar. Ser servos do Deus Altíssimo e um testemunho do Seu Nome.
18 de outubro de 2004 me encontrou na maternidade do Grandview Hospital, orando e chorando pelos sons da
entrega de Becky de seu filho milagroso, Dami. Seus gritos de dor rasgaram e rasgaram meu coração, mas o som de
seus pequenos gritos fizeram meu coração disparar em adoração ao meu Pai Amoroso. A vida mais uma vez chegou!
Ainda assim ... A vida, necessariamente, deve ser salgada com o que percebemos como dificuldades, como
problemas. Sem esse tempero, não podemos ser moldados e moldados em uma imagem tão próxima de Jesus
quanto Ele nos considerou ser.
No dia seguinte ao nascimento de Dami, Becky nos confessou que um ano antes, ela se viciou em heroína. E, na
verdade, a usou no dia do nascimento de Dami e entrou em trabalho de parto como resultado desse uso. A ternura
de Deus inundou minha alma, e minha única resposta foi abraçá-la, ouvir, amar e rezar.
Meu Deus ... é um Deus que cura!
Conforme os dias passavam, ela e eu nos sentávamos ao lado do berço do hospital de Dami e conversávamos. Becky
derramou seu coração para mim. Contou-me sua vida como tinha sido no ano passado. Me disse coisas que nenhum
pai quer ouvir; nenhum pai podia suportar saber ou observar sem que seus corações falhassem dentro deles.
Cada dia, cada conversa, o Senhor nos encontrou. E cada dia um pouco mais da nossa Becky voltava para nós. Seu
amor por Dami era feroz. Ela tinha um protetor de “mãe urso” por ele e prometeu diante de nós e seu Deus que ela
iria vencer o veneno em sua vida, a droga que queria consumi-la - pelo amor de Dami.
A vida era difícil nos próximos 5 meses - às vezes impossivelmente. O chamado malicioso da droga, a mentalidade da
cultura das drogas, os sentimentos de inutilidade e vergonha ameaçaram destruí-la, destruí-la. Mas Deus caminhou
diante de nós e nos deu tempo para falar, chorar e amar. Ele me deu palavras de encorajamento para ela que
impulsionaram seu espírito, deu a ela a força para enfrentar a próxima decisão, o próximo estresse, a próxima
montanha que exigia ser escalada. E eu vi a cura. E bênção E esperança.
Meu Deus é um Deus de esperança!
Nunca pense por um momento. Nunca se engane por um suspiro que você será capaz de dançar e flertar com o
pecado, sem um dia tê-lo por sua vez e tentar destruí-lo. É verdade que em Sua graça, em Sua misericórdia, Deus nos
perdoa e nos recebe alegremente de volta ao instante em que nos aproximamos dEle. E em Sua ternura, Ele às vezes
nos cura da deformidade grotesca que o pecado causa em nossos corações, em nossos corpos e em nossas almas.
Mas ... às vezes, em Sua Sabedoria que ultrapassa todas as nossas tentativas de compreensão, Ele nos permite viver
abaixo e sofrer as consequências de nosso pecado.
As últimas 24 horas de Becky começaram como um momento de esperança para nós. Ela havia passado por mais
uma provação de fogo - outra em uma longa e longa série de sofrimento - e o sol estava começando a romper as
nuvens de sua vida mais uma vez. Ela começou a trabalhar novamente no começo da semana, tinha passado o dia na
quinta-feira amando e cuidando de Dami. Naquela noite, ela perguntou se eu iria vê-lo enquanto ela participava de
uma reunião de Narcóticos Anônimos.
Ela saiu de casa por volta das 7:00 daquela noite, apanhada por um homem que eu conheci uma vez, mas estava
desconfortável por ela estar sozinha. Eu a acautelei. Eu a questionei sobre sua segurança. Mas com a típica bravata
de Becky, ela me garantiu que poderia lidar com ele. "Ele sabe que não deve pensar em nada engraçado sobre mim."
Eu dei a ela meu celular e disse a ela que seria bom se ela estivesse em casa por volta das 10:00, mas eu ficaria
preocupado com ela se ela ainda estivesse fora às 11:00.
A noite passou, assim como as 10:00 horas. Às 11: 15h, minha “preocupação como mãe” foi acionada e pedi a meu
marido que ligasse pra ela. Rimos de alívio quando descobrimos que ela estava bem, tomando um copo de
refrigerante com algumas de suas amigas da reunião. E o tempo - que nunca tinha significado nada para Becky havia escapado dela. “Papai, sinto muito! Eu vou sair em dez minutos ...” ela disse ao meu marido. E ela voltou para
casa pouco depois.

Quinta-feira foi apenas mais uma noite, como muitas antes. Becky veio de seu encontro toda brilhante e
borbulhante, tirou Dami dos meus braços e foi para a cama. Era a noite anterior à Sexta-Feira Santa naquele ano.
Mas então veio o amanhecer.
E o nosso mundo virou de cabeça para baixo ...
Meu Deus é um Deus de misericórdia!
Agora era a manhã da sexta-feira santa. Às 10h20, minha mãe entrou no meu quarto para me ligar. Nós podíamos
ouvir Dami chorando freneticamente, mas a porta do quarto de Becky estava trancada. Pensando que ela talvez
tivesse escapado por um momento e a porta inadvertidamente trancou atrás dela, uma das minhas outras filhas e eu
arrombamos a porta - e descobrimos que, embora seu corpo estivesse dobrado na cama ... nossa Becky não estava
mais lá.
Ela lutou para ficar “limpa” desde o dia do nascimento de Dami. Mas alguém, em algum lugar na noite anterior,
provavelmente pensando que estava lhe fazendo um "favor", forneceu-lhe a droga demoníaca que a escravizou por
tanto tempo.
Uma vez ela me disse que poderia ser forte e resistir, desde que houvesse alguém ao seu lado nos momentos ruins,
nos tempos em que o próprio Inferno se enfurecia por seu corpo com o desejo por aquela droga. Eu a acompanhei
por uma dessas vezes. Quando ela terminou, andando de um lado para o outro, suando e chorando de angústia
mental, finalmente encontrou descanso do desejo - tudo que eu podia fazer era fugir para o meu quarto e soluçar
amargamente por sua agonia.
Esta noite, com a tentação em sua mão, e em desespero por um golpe emocional que sua vida tinha levado
recentemente, ela falhou no teste. Nessa noite, ela tentara mais uma vez aliviar sua dor. Nunca sabendo, nunca
esperando que este fosse o dia que Deus havia decretado, antes mesmo de ela nascer, para a receber em sua CASA.
Então ... onde está a Misericórdia, você pergunta?
Ouça o que o Senhor revelou para mim. Dois dias atrás, era o domingo de Páscoa - um dia de alegria, de adoração,
de admiração pelo que nosso Salvador fez por nós. Neste dia, em Sua misericórdia, Ele me deu esta palavra: “No
momento em que a agulha entrou no braço de Becky na manhã de sexta-feira, eu a encontrei lá. Todo o ensino, toda
a esperança. Todas as lições que eu tinha orientado através de sua caminhada comigo foram reveladas novamente
para ela em um momento. Becky se arrependeu e eu a curei de sua dor. E Eu a recebi aqui em meus braços com a
plena certeza do perdão. Pela primeira vez em sua vida, ela sabia, sem sombra de dúvida, sobre o meu amor
insondável por ela, e minha alegria abundante nela.
E então ... a levou ao seu lar com Ele.
De todas as coisas que meu Deus é para mim, é Sua bondade que consistentemente, milagrosamente, me subjuga.
Ouça novamente como Sua bondade foi derramada sobre mim naquele dia.
Embora o corpo da minha querida filha estivesse em algum lugar sendo preparado para seu enterro, e nossa dor
fosse quase maior do que poderíamos suportar, no domingo de Páscoa fomos obrigados a frequentar nossa igreja e a
adorar, a sermos cercados por aqueles que nos amam e nos apoiam. Durante aquela adoração, a dor me dominou
mais uma vez, e eu fechei meus olhos e gritei para o meu Deus por Seu toque de conforto.
E em Sua bondade, Ele fez o que só Ele poderia fazer para curar minha dor: Ele trouxe minha Becky em visão para
mim.
Através dos meus olhos espirituais, através dos olhos que só Deus pode abrir, Jesus afastou o véu e eu vi a minha
Becky dançando com prazer diante do seu Senhor na frente da igreja, adorando e cantando junto com a banda. Os
líderes da música. A congregação. Seu cabelo era de um vermelho dourado, com delicados cachos encaracolados em
volta do rosto. E havia paz e alegria em seu rosto.
Ela veio até mim e me disse: “Eu amo você, mamãe. Eu sinto muito. ”Com lágrimas nos olhos, nós sorrimos, e eu
disse a ela sobre o meu amor interminável por ela e lhe assegurei que nós cuidaríamos muito bem da Dami.

E então ... Jesus a pegou pela mão e gentilmente a levou para casa.
Eu estava lendo este elogio para um grupo de pessoas que não entendia ser capaz de enxergar no espírito. Não tinha
noção de poder visitar o céu. Não tinha ideia de que o Céu está exatamente onde Jesus está e Ele está dentro de nós.
E assim, continuei este elogio dizendo isso a eles:
Para que vocês não pensem que essa "visão" foi produto de uma imaginação exagerada; para que vocês não
duvidem que Deus é real e tem o poder de se mover entre o mundo da visão e o mundo do espírito; me ouçam
novamente. Enquanto os observava, voltei-me para minha querida irmã no Senhor, que estava ao meu lado. E com
admiração eu disse a ela: “O Senhor acabou de trazer Becky para mim!” Ela sorriu mesmo antes de as palavras
saírem da minha boca e disse: “Eu sei. Eu também a vi.
Meu Deus é tantas coisas - todas elas maravilhosas!
Eu sei sem sombra de dúvida onde está minha Becky, que ruas ela dança agora. Minha dor vai continuar - eu sei
disso. Mas algum dia eu também viverei o último dia que Deus mediu para minha vida, e eu irei me juntar à dança
dela. Minha oração, meu pedido por você, é que a esperança que habita no fundo do meu coração habite também
no seu. Se, talvez, não? Por favor. Leve esta história da vida de uma jovem para o coração e busque seriamente até
que você também tenha encontrado o Deus a quem ela agora caminha ao lado.
Eu rezo se você está estressando. Eu oro se você está ansioso sobre o destino de seus entes queridos, seus filhos. Sua
família. E você tem orado por eles. Deus não é surdo. Ele ouve todas as suas palavras. Tenha esperança. Tenha fé e
confiança. Que Ele sabe exatamente a melhor maneira de atrair seus corações para Ele e atraí-los para Casa quando
chegar a hora.
Que o Senhor te abençoe, queridos Moradores do Coração.
Este testemunho de Sua Fidelidade foi entregue a uma reunião de mais de 500 pessoas em seu funeral - um milagre
em si…
_________________________________________________________________________________________________________

Muitos São os Chamados. Poucos São os
Escolhidos. Ainda Menos Respondem
10 de Maio, 2019
(ouça essa mensagem)

Obrigado, Jesus, por seu convite para levar uma vida dedicada
a você, mesmo no estilo de vida. Amém.
Bem. Muitos são chamados. Poucos são escolhidos. Ainda
menos respondem. Essa tem sido a nossa experiência. E o que
faz uma alma responder ao Senhor, querer deixar o mundo e
ser totalmente dEle é realmente um desgosto com o mundo.
Sabia? Você simplesmente vive com o mundo e tantas coisas acontecem no mundo. E há tantas decepções. Mas há
vitórias também.
Mas depois de um tempo, você se cansa do mundo! E isso é um ciclo.
Por quê? Por que a graça de Deus nos chamando para uma consagração mais profunda, mais plena e mais completa
é recebida com esperança e entusiasmo? "Uau! Isso parece ótimo!" Mas logo é duvidado e esquecido no negócio
entediante da rotina diária?
Em meus esforços agonizantes para discernir o que Deus queria para minha vida, foi finalmente resolvido que fui
chamada para uma vida penitente que São Francisco viveu uma vez. Penitente significa ir, orar e fazer reparação a
Deus por aqueles que não creem nEle. E penitência pode estar em jejum ou negar-se a algo por uma temporada. E
vimos quão rico é o fruto dessa prática.
Então, uma vida penitente é aquela que é tão focada em Deus que não tem lugar em seu coração para os prazeres e
os prazeres externos que nós nos entregamos antes no mundo. E isso é normal no mundo.

Quero dizer, é normal voltar para casa e assistir televisão, dormir e ir para a cama. Levantar na manhã seguinte. Ir
trabalhar. Vir para casa, assistir televisão, comer o jantar. Cair no sono adormecer. Levantar no dia seguinte, ir
trabalhar ... Isso é normal!
Mas para alguém que serve a Deus, isso não deixa espaço para Ele. Então, ele nos chamou para sair. Aqueles de nós
que foram chamados. Isso não significa que somos "melhores". Significa apenas que queremos mais dEle e menos do
mundo. E esse é o nosso chamado. Foi isso que Deus projetou para nós desde o começo do tempo. Isso é o que Ele
projetou para nós.
Para outras pessoas, Ele as projetou para estarem no mundo, para servi-Lo no mundo. Para serem dedicados a Ele no
mundo. Não há nada de errado nisso.
E então, para outros, eles simplesmente não sabem ainda. Eles não descobriram Deus e quão doce e maravilhoso Ele
é. Então, eles estão apenas vivendo no mundo por sua própria carne.
E chega uma hora, eu acho ... Algumas pessoas chamam isso de uma segunda infância. Eu não sei como é chamado.
Mas há uma expressão para isso. Onde aos 40 anos de idade, alguém tem uma nova maneira de querer levar suas
vidas. Duh! Eu posso ver isso! Foi exatamente o que aconteceu comigo aos 40 anos de idade. Eu não queria mais
estar no mundo. E eu era um cristão! Mas eu era um cristão mundano.
Mesmo que eu passasse muito tempo em oração e estivesse em grupos de oração. E fizesse todas essas boas obras
para a igreja. Eu ainda estava no mundo e no mundo. Pensando em benefícios mundanos. Mas cheguei ao ponto em
que o mundo não prendeu mais minha atenção. E fiquei muito entusiasmada com a ideia de deixar o mundo
completamente, apenas para servir a Deus em seus termos.
Assim. Com muita gente, há muito entusiasmo. Mas então, quando eles pensam: 'Oh, eu vou perder a capacidade de
tomar um banho. Eu posso ter que tomar um banho de balde e não um banho ?? Eu não vou ter a Internet ou assistir
TV? Oh puxa. Eu não acho que posso lidar com isso. Eu não vou conseguir ver meus filhos crescendo. (falando sobre
netos ou qualquer outra coisa) Minha família está aqui. Eu posso ver minha família uma vez por mês, talvez. Eu não
quero ... sabe. Não quero desaparecer e ir servir o Senhor para não ver meus filhos. Meus netos.'
Bem. Adivinha. O Senhor disse simplesmente. "Qualquer um que deseje Me servir e não esteja disposto a deixar sua
família para trás. Não é digno de Mim." E isso é um ditado cruel. Mas é muito importante que nos casemos com a
pessoa certa! Para que nosso marido e nossos filhos também venham nessa jornada. Qual foi o que aconteceu
comigo? Nós todos nós. Todos os seis de nós fomos nessa jornada.
Assim. Em meus esforços agonizantes para discernir o que Deus queria para MINHA vida, foi finalmente resolvido
que fui chamada para esta vida penitente de São Francisco, que ele viveu. Vestida com um mau hábito. Quantas
vezes gastamos dinheiro, tempo e energia em roupas? Como foi bom ter um hábito e não ter que se preocupar em
usar qualquer outra coisa.
Vivendo em habitações muito primitivas, como a do trabalhador migrante, sem eletricidade ou água corrente. Essa
descoberta me deixou tão indigna, tão humilde e alegre. Que Ele estava me chamando muito mais alto. E isso
haveria coisas que nos negaríamos. E acho que não tomar um banho todas as manhãs é penitente. Absolutamente...
Agora, depois de andar em Seus santos passos em meu próprio caminho escasso, sei mais do que nunca que sou
indigna. No desdobramento desta vida e vocação, aprendi bem que minha fragilidade é maior. Muito maior do que
eu imaginava. Olhando para trás, vejo que sou mais propensa a preguiça, fraqueza e pecado do que jamais imaginei.
E foi precisamente esse conhecimento de si mesmo e a injustificada atenção que dei a ele que tem sido o inimigo
mais formidável em minhas tentativas de ser fiel em seguir a vontade de Deus para minha vida.
Para ver o sonho de uma vida consagrada estendida a você. Desejando com todo seu coração. Discernir que Deus
realmente está convidando você - e depois ir para casa e ser engolido pelas preocupações cotidianas da vida antiga,
pode nos fazer tropeçar em oração. Sentir-se profundamente inseguro em nossos corações, secretamente temendo
que tenhamos perdido a melhor parte.
Que, a propósito. Se formos assim ... Sim, nós temos.
E pode eventualmente levar a mornidão ou mesmo ao desespero.

Quando nos tornamos vítimas desse engano autodestrutivo, fica cada vez mais difícil ouvir a voz de Deus. Perdemos
a pacífica convicção de que somos capazes de ouvi-lo e estamos em sua vontade. E a graça que Ele derramou em
nossos corações quando Ele nos chamou para essa conversão mais profunda está adormecida sob uma montanha de
"realidades" mundanas da vida cotidiana.
Podemos esquecer, mas Ele nunca esquece. Os dons de Deus são sem arrependimento, e Ele espera que nos
voltemos e voltemos àquele lugar de compromisso quando O amamos mais do que a própria vida - e demos um
gigantesco salto de fé para o Abismo do Desconhecido.
Em Mateus 13, o Senhor disse esta parábola: "Um semeador saiu a semear. E quando ele semeava, algumas
sementes caíram no caminho, e os pássaros vinham e comiam. Algumas caíram em solo rochoso, onde havia pouco
solo. Ergueu-se imediatamente porque o solo não era profundo, e quando o sol nasceu, ela foi queimada, e secou
por falta de raízes. Algumas caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. As que caíram em
bom solo, produziram frutos, cem ou sessenta ou trinta vezes. Quem tem ouvidos, ouça.
Então o Senhor depois explicou aos discípulos o significado da parábola: “A semente semeada em solo rochoso é
aquela que ouve a Palavra e a recebe imediatamente com alegria. Mas ele não tem raiz e dura apenas por um
tempo. Quando alguma tribulação ou perseguição vem por causa da palavra, ele imediatamente cai fora.
"A semente semeada entre os espinhos é quem ouve a palavra"
Rapaz, este é a que o Senhor me bate no ombro.
"... mas então a ansiedade mundana e a sedução das riquezas sufocam a palavra e não dá fruto. Mas a semente
semeada em solo rico é a que ouve a palavra e a entende, a qual, na verdade, produz frutos e produz cem ou
sessenta ou trinta vezes. "
À primeira vista, a falta de ação pode ser atribuída a um amor por dinheiro e segurança, como no jovem rico. Mas
indo mais fundo, nós realmente acreditamos que o Senhor do Céu e da Terra está nos oferecendo a própria pérola
de grande valor: um convite pessoal para se juntar às cortes do Céu enquanto ainda na Terra? Trabalhar pela Sua
glória e pelas almas todos os dias das nossas vidas restantes? Contar com Ele para capacitação e recursos? Não é a
mais incômoda dúvida em nossos corações, não sua falta de fé - mas nossa fragilidade e indignidade?
É aqui que o Senhor intervém na vida das almas. E por Sua própria Santa Vontade, constrói uma estrada para o Céu
pela qual nós, indignos mortais, podemos ascender à santidade na vida consagrada. Esta estrada é a Sua Divina
Misericórdia.
No livro “A Imitação de Cristo” nos exorta: "Preste mais atenção à Minha Misericórdia do que à sua própria
indignidade".
Ontem à noite, durante a adoração, Nossa Senhora me disse: "Está escrito: o justo viverá pela fé". Ela apontou para
mim para abrir as Escrituras e eu abri em Gálatas 3: "Aquele que é justo, pela fé, viverá". Isso não foi falado apenas
para mim, mas para todos nós que estamos lutando para cumprir o mais alto chamado de Deus em nossas vidas.
Cada um de nós, neste exato momento, está enfrentando um desafio, uma decisão de dar uma parte de nossas vidas
para o Reino dos Céus.
Sabe? Esta é a primavera. E todos os tipos de novas coisas maravilhosas estão nascendo. Então, este agora é um
momento para avançar, por assim dizer.
Marque essas palavras bem; a questão não é dignidade. A questão é vontade. Cremos, com Maria, que o que nos foi
dito será cumprido por Deus e pelo trabalho sobrenatural de Sua graça? Ou estamos tão atolados em nossa
indignidade e preocupação autodestrutiva que somos enganados pelo diabo em pensar que o braço de Deus é muito
curto para realizar tal obra através de nós?
A falsa teologia que Satanás usou para enganar muitas almas a abandonar o chamado de Deus em suas vidas é
simplesmente essa mentira: "Você não é digno. Olhe para a sua vida, olhe para os seus pecados do passado e
tentações contínuas. Você é tão fraco, olhe para os seus erros. Você não pode nem mesmo viver de acordo com as
mais simples obras de santidade sem explodir! Ha! Você? Escolhido por Deus? Você não pode nem sair do
confessionário e ficar limpo por 15 minutos, vamos só fique com graça suficiente para servir."

Uau. Brutal? Com razão, ele é chamado de "Acusador de nossos irmãos" em Apocalipse 12.
E é verdade. Sabe, eu iria me confessar. Realmente sinto muito por algumas das coisas que eu fiz. E dentro de meia
hora, eu ficaria tentada em uma situação de julgamento. E eu faria isso. E eu percebi que não podia nem ficar limpa
por 30 minutos.
E eu acho que quando você sai do confessionário, há demônios esperando lá para colocá-lo de volta onde você
estava antes de confessar seus pecados e receber a graça da absolvição das mãos do padre.
Claro, você pode confessar ao Senhor e receber absolvição. Claro. E é mais importante que sua tristeza pelos seus
pecados seja do coração. Porque o Senhor está procurando por verdadeira contrição.
Assim. Simplesmente declarado, o que Satanás está dizendo: isso é teologia da igualdade entre obras e justiça. Este é
o mesmo ensinamento que Paulo adverte aos Gálatas no capítulo três: "Ó gálatas insensatos! Quem vos enfeitiçou,
diante de cujos olhos Jesus Cristo foi publicamente retratado como crucificado? Quero aprender apenas isto de você:
você recebeu o Espírito das obras da lei, ou da fé no que você ouviu? "
Uau. Este princípio é uma dinâmica baseada no pensamento legalista. E é isso que o diabo usa contra nós, para
tentar acabar com a falsa culpa. Negamos o convite imaginando que não ganhamos a graça e o chamado de Deus
sendo cristãos perfeitos. Portanto, uma vez que não vivemos de acordo com a Lei, ou os preceitos cristãos
perfeitamente, somos indignos de sermos chamados e escolhidos.
Então, nós não respondemos. Negamos a graça de Deus em nossas vidas, porque não acreditamos que mereçamos
isso. Considere Abraão: "Abraão creu em Deus e foi creditado a ele como justiça." Paulo se dirige aos Gálatas
novamente e diz: "Vocês são estúpidos? Depois de começarem com o Espírito, vocês estão terminando agora com a
carne?" Certo. Estamos na carne sempre que pensamos que podemos ganhar ou devemos ganhar a graça de Deus,
ou o Seu chamado. Ou o seu amor. Nós não podemos ganhar nada.
"Então, aquele que fornece o Espírito para você e faz grandes obras entre você, o faz através de obras da lei ou da fé
no que você ouviu?"
Será que Moisés separou o Mar Vermelho porque ele sabia que seu braço tinha grandes poderes sobrenaturais? E
ele sabia que ele era tão santo que ele ganhou e mereceu tal milagre? Ou Moisés conhecia o caráter de Deus tão
completamente que ele acreditava que tudo o que ele pedisse em oração, qualquer que fosse a resposta que
recebesse de Deus para o bem de Seu povo, seria feito por eles? Moisés tinha fé no poder de Deus.
Na primeira mentalidade, que é uma mentira de Satanás, você deve primeiro ser bom o suficiente para ser um
cristão. Mas o Senhor disse: "Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento ... e não são os sãos
que precisam de um médico, mas os doentes".
Outra mentira para adiar uma vocação é: "Mas eu ainda tenho tantas falhas! Eu sou indigno de tal chamado." E isso
pode ser bem verdade. No meu caso, eu sabia que era verdade. Mas novamente, o Senhor disse: "Aquele que
começou a boa obra em você, a aperfeiçoará".
Uma vocação não é uma recompensa de uma vida vivida com perfeição. Pelo contrário, é um convite para aprender
a viver a vida perfeitamente. Nós nunca seremos dignos. Estaremos cobertos de graças celestes e recompensados
abundantemente nesta vida e na próxima com a comunhão e amizade familiar de Jesus, o Senhor do Amor. E
estaremos continuamente capacitados para superar nossas muitas falhas. Para se levantar e tentar, tentar
novamente - pois Nosso Senhor anseia em nos ver bem sucedidos.
Portanto, Ele nos dá outra chance. Outra chance. Outra chance.
Deus faz o que faz. Mais uma vez, isso não é sobre dignidade, mas disposição. Deus coloca o desejo profundamente
em nossos corações. Então traz vasos para nos incitar a desejar maior santidade. Então faz o convite. E se nós
respondermos, Ele nos formará em santidade. Ele está nos chamando para um ambiente onde podemos ser
aperfeiçoados. Tudo é feito com Ele e através dEle. Não fazemos nada a não ser dizer "sim" e sermos obedientes ao
que Ele nos pediu para fazer em seguida.
Um companheiro de São Francisco perguntou certa vez: "Por que você? Por que Deus escolheu você?" Como tantos
milagres e sinais estavam acompanhando seu modo de vida e ensinamentos, o irmão queria saber por que Deus o
havia escolhido.

São Francisco, simples e verdadeiro, respondeu: "Porque o Senhor não encontrou maior pecador na Terra". E tenho
certeza que ele quis dizer isso com todo seu coração. Porque o Senhor disse coisas semelhantes para mim e eu sei
que Ele quis dizer isso. Mas Ele não encontrou ninguém menos merecedor.
Isso não foi dito a partir de um falso senso de humildade. São Francisco levantou seu coração em oração ao Deus
Todo-Poderoso, fazendo esta pergunta. A resposta veio simplesmente do Senhor do Céu e da Terra, que havia
pesquisado o mundo inteiro e não encontrou nenhum tão insuficiente e carente como este pobre homem de Assis.
Sua resposta é certamente nosso convite, se somente crermos.
Você vai crer? Você vai responder? Deus está chamando você?
Esta noite, vi a nossa Mãe da Misericórdia segurando uma pérola muito requintada e grande na palma da mão.
Ela colocou em um saco de veludo vermelho muito gentilmente e colocou-o ao meu lado. Eu peguei-o e segurei-o
firmemente ao meu coração, sentindo-me acesa com aquele grande amor. Para mim, representou A Pérola de
Grande Valor: Jesus seu Filho.
Nossa Senhora começou a falar: "Veja, minha filha, para ter este Grande Tesouro, você deve abandonar tudo. Não há
nada que valha a pena mais do que este precioso Tesouro. Mas, oh, quão poucos estão dispostos a valorizá-lo como
Ele merece, como muito poucos estão dispostos a abandonar a bolsa de suas próprias opiniões. Quais poucos estão
dispostos a excluir todos os tipos de desordem de suas vidas, o ruído, bem como os bens.
"Como muito poucos confiam nEle. Confie que Ele pode verdadeiramente será o seu Tudo. Não há nada neste
mundo que valha a pena diante dEle. Nada.
Ela continuou: "Este é o teste desta alma. Ela é chamada, ela é escolhida ... ela vai responder? Eu quero que ela
responda. Ela é escolhida por mim, uma das minhas escolhidas a dedo. Eu gostaria que ela abandonasse o mundo
para fazer uma oblação: uma oferta de sua própria vontade, seus próprios planos, suas próprias oportunidades, pois
meu Filho tem Sua vontade, Seus planos, Suas oportunidades.
Mas ela vai responder?
Eu estou chamando ela para responder ".
Nossa Senhora está agora se dirigindo diretamente à alma: "Minha filha, não há nada que você tenha planejado que
possa sequer começar a comparar com o que Deus tem reservado para você, se você responder. Sempre haverá
aqueles que seguram as cordas da bolsa. Mas você, filha, foi chamada para um cargo superior, onde o suor e o
trabalho de "provedor" devem ser delegados a outros.
"Isso eu vou confirmar para você. Muitas vezes, não são as circunstâncias que conspiram contra você, mas sim a
gentil Mão de Deus orquestrando a mudança."
Sim. Tipo, você bate em um lugar onde há oposição após oposição. Há confusão em suas leituras e você não sabe o
que fazer. E não achamos que talvez Deus esteja fazendo isso para chamar nossa atenção. Para nos mover em uma
direção oposta de onde estamos indo.
E é isso que ela está dizendo. Muitas vezes, não são as circunstâncias que conspiram contra você. Pelo contrário, é a
mão gentil de Deus orquestrando a mudança.
Você vai responder? Você vai responder ao que Ele está fazendo em sua vida? Esses são os momentos de
oportunidade; Você está pronto para responder? O céu está esperando. Eu sou sua mãe da misericórdia.
"Misericórdia chegou a esta casa esta noite."
É uma alegria acrescentar a esta mensagem que o sinal que Nossa Senhora prometeu veio, na forma de uma soma
muito grande de dinheiro, para aplicar neste livro e ajudar os pobres e satisfazer as necessidades desta alma. Ela
respondeu lindamente a esta graça e está se movendo em direção a um total compromisso com o Reino de Deus, e
seu plano para a sua vida em trabalhar para a salvação das almas.
_________________________________________________________________________________________________________

Atrasos no Arrebatamento
em 5 Anos e O Refúgio
13 de Maio, 2019
(ouça essa mensagem)

Obrigado Senhor pela sua tremenda misericórdia. Mas
alguém vai acreditar?
Família preciosa, o Senhor me deu algumas novidades.
Alguns de vocês vão me apedrejar por isso. Como vocês
fizeram há três anos, quando disse que tínhamos mais três
anos antes do arrebatamento; outros sairão do canal. Mas
eu não vou me comprometer por qualquer homem. O que vou lhes dizer foi confirmado repetidas vezes.
Durante esse tempo, o Senhor nos estilingava para uma nova primavera pessoal de nossas vidas.
Jesus começou: “Eu lhes dei desta vez, porque vocês oraram e trabalharam com os presentes que dei a vocês. Eu vi
suas lágrimas e ouvi seus pedidos por seus entes queridos. Eu vi o Meu Povo se levantar no governo e confrontar o
plano do inimigo.
“Eu vi todos vocês lutarem com avanços e eu sou o Deus das descobertas. E eles estão chegando. Progresso
inesperado com seus presentes. Indo do arrastar-se até velejarem. Cantando uma nova canção da vitória.
"Muitos de vocês se esgotaram com esforço em seus dons. Eu lhes digo: entrem na corrente da Graça onde eu os
levarei sem esforço para uma nova competência, uma nova habilidade para dominar as coisas com as quais vocês
tem lutado.
“Muitos de vocês terão avanços em seus relacionamentos coMigo. Vocês estarão deixando o mundo para trás e
abraçando-me na solidão, no deserto. Madre Clare não é a única que prepara comunidades de oração. Há uma onda
de unção vindo sobre vocês onde causará tal insatisfação com o mundo que vocês finalmente farão uma ruptura
diante disso. Eu lhes darei a coragem de verem claramente o que vocês devem fazer e seguirem adiante.
“Sim, vocês sofreram muito, meus queridos. Mas logo a seguir vem os avanços e a contemplação da Minha doce
Presença. Vocês estão aprendendo e aprendendo que a profunda alegria e satisfação vêm somente de Mim. Então,
Eu estou acompanhando vocês nesta jornada à santidade, fornecendo tudo o que vocês precisam para viverem uma
vida de orações e sacrifícios, honrando todos os Meus desejos mais profundos.
“Sim, Eu estou lhes dizendo, vocês vão entrar em um renascimento de oportunidades para amar e Me servir, com
uma maior unção e maior poder. De fato, eu recompensarei Meus servos que dão tanto de si mesmos para trazer
Meu Reino à Terra.”
E esse foi o fim de sua primeira mensagem. Há outra vindo depois dessa.
Existe uma razão muito real pela qual o Senhor quer que estabeleçamos o que chamamos de O Refúgio do Meu
Sagrado Coração. É uma propriedade nas montanhas com duas ermidas e uma capela. Há muito trabalho a se fazer lá
em cima. Nós fomos embora há 20 anos. Os animais, o vento e os vândalos fizeram uma bagunça! Mas estamos nela
como branco em arroz, limpando tudo.
Queridos, o Senhor anunciou-me que temos mais 5 anos antes do arrebatamento. Ele disse isso sem condições,
mas acredito que é importante que tenhamos em mente os negócios de Nosso Pai para que isso aconteça.
Não pretendo declarar que depende de nós de maneira alguma. Tudo o que Ele disse é que nós temos mais cinco
anos. E eu posso ver que se houver um grande movimento de Deus nesta nação e ao redor do mundo, os
intercessores em uma montanha jejuando e orando serão uma grande e importante influência para impor
positivamente esse movimento.
Nesse tempo, Ele quer estabelecer uma comunidade de oração na montanha. Nossos inimigos já começaram a
tentar bloqueá-lo, mas o ponto principal é que quando Jesus abre uma porta, ninguém mais pode fechá-la. Amém?

Eu vim a Ele esta manhã com todos os tipos de medos, porque isto é um grande empreendimento.
Senhor, por favor, me abrace forte e jamais me deixe ir! Por favor Senhor, me segure firme. Eu venho a Ti com temor
e tremor.
Por favor, posso ver seu rosto?
Eu fiz o sinal da cruz e Ele ficou muito claro. E nós estávamos quase nariz a nariz.
Ele respondeu: “Estamos juntos nisso, minha querida. Eu não te deixei desamparada ou solitária. Eu penso em você
com um grande desejo. Eu estou bem ciente de seus numerosos medos, especialmente de você mesmo e do seu
orgulho. Mas estou aqui para lhe dizer que você está exatamente no alvo e nem um minuto antes. Estamos
começando um trabalho que será finalizado até o final do verão.
“Cada vez mais vai querer vir, e você terá que ser muito, muito seletiva. Nós iremos ajudá-la."
São José, rogai por nós. Nos cubra. Nos proteja. São José, por favor, nos deixe sob suas asas.
Ezekiel tinha visto São José em oração. Ele veio e o visitou. E eu tenho consciência dele. Além disso, recebi uma
rhema para pedir a intercessão de São José. Então ... Ele era responsável por cuidar de Maria. Por nutrir e protegê-la.
Então, isso é muito apropriado. Ele também foi o santo padroeiro da doutrina da Igreja, para manter a Igreja nos
trilhos com os ensinamentos de Jesus. Ele é uma adorável, adorável alma. Muito, muito quieto. CAMINHANDO ao
fundo. Você realmente tem que prestar atenção para sentir sua presença. E assim tipo. E tão gentil. Incrivelmente
gentil.
Você e São Francisco e Santa Clara. Santa Teresinha São Pio São Casey, São Serafim, Santa Filomena. Por favor, ajudeme a fazer o que é certo quando for necessário.
Bem, o Senhor respondeu: “Eles estão na mesma página com você, Clare. De maneira nenhuma você está sozinha
nesse esforço.
Segure-me, Senhor. Estou me sentindo tão insegura!
"Por favor, não tenha medo. Por favor não chore. Esta é a Minha vontade, e eu farei através de você, Meu
instrumento muito humilde e instável.”
Eu mereço isso, Senhor.
“Não é uma coisa ruim ter muitos interesses, contanto que você mantenha seu foco em Mim e em Minha vontade e
tempo. Eu estou trazendo isso junto. O fruto está caindo das árvores maduras; isso é muito oportuno".
E sabe, pessoal? Aconteceu que sim, isto é muito oportuno. Há muitas pessoas que estão muito ansiosas para saírem
do mundo e fazerem algo diferente. E creio que o Senhor providenciou isso para que alguns dos que estão conosco
há muito tempo, e eu sei, sejam sinceros e muito sérios. E poderão lidar com o estresse. Eles terão um lugar para ir.
Ele me pediu para construir mais cinco ermidas. Então, agora nós temos dois eremitérios. E haverá um total de sete
ermidas e uma casa principal. E um pequeno estúdio de gravação. Portanto, haverá espaço suficiente para que pelo
menos 12 pessoas durmam.
Tantas coisas estão girando em minha cabeça. Ahh - com certeza!
Então, o Senhor disse: “Tantas coisas estão girando em sua cabeça, querida pequenina. Tantas coisas. Até mesmo
coisas com as quais ainda não conversei com você. Você está aprendendo alguma coisa?
Eu disse: "Eu não sei, mas acho que estou. Uma tarefa especial que envolve cantar em público diante de uma
audiência, que um profeta me disse que eu faria um dia. Você colocou esse desejo em meu coração, Senhor?"
Ele olhou para mim com um largo sorriso e disse: "O que você acha?"
Eu tenho medo que você diga.

“Bem, no mínimo, você ficará motivada a cantar da maneira que deveria com todo o seu coração, mesmo que tenha
me dito que queria fazer. Alcance mais alto. Pense mais alto. Pense em UNÇÃO. Pense na plenitude do seu coração.
"Pense no seu passado. Chicago - a cova em que você estava. Pense nessa tarefa no Poconos, quando você sabia que
algo estava faltando em sua vida. Foi um ponto de virada. Pense no coração escuro e falido, nos becos sem saída, os
relacionamentos mortos. O sentimento de não saber para onde ir ou o que fazer. Pense naqueles momentos em que
você se sentiu completamente perdida na escuridão.
“Agora, pense no presente. Pense na bela música que fizemos. Pense no marido maravilhoso que você tem e nas
centenas de fãs na Internet, em todo o mundo.”
Sim, estamos em 100 países agora. É incrível!
“Pense em 5 anos para alcançar todos e causar impacto para Mim.
“Agora, olhe para baixo sobre o trabalho que precisa progredir em um ritmo mais rápido. Empenhe-se. E aja. Sim,
aja.
“Chame uma força para discernir quem é verdadeiramente chamado para esta vida. E delegue. Peça sabedoria. Peça
os conselheiros mais sábios. Peça provisão.
"E enquanto isso, cante, cante, cante! Forme um novo hábito, Clare. Crie o hábito de ser barulhenta, grite e sussurre
quando você canta."
Sabe, pessoal? Eu tenho esse hábito louco de ficar quieta o tempo todo ... É como se você tivesse que arrancar uma
música de mim. Ele está realmente querendo mudar isso, então eu posso fortalecer minhas cordas vocais. Então eu
posso fazer o que eu quero fazer com meu coração, através das minhas cordas vocais.
Mas eu fui boba com o Senhor. Eu disse: "Mas as Escrituras dizem:" Não gritar nem quebrar uma cana!"
"Senhor, e Ezekiel precisa de um novo sistema nervoso."
Ele disse: “Eu sei disso. Vocês dois precisam de melhoria corporal”.
Eu estou crendo em você por eles, Senhor.
"Escolha sábia." Ele respondeu. "Eu quero liberar a paixão de dentro de você, Clare. Você está presa firmemente
como uma boneca de pano, firmemente enrolada em uma bola de softball. Eu quero você livre para voar alto como
uma pipa."
Mas como?
"A prática leva à perfeição ..." Ele sorriu. “Dê mais um passo. Não tenha medo de ir até lá - a paixão é profunda ".
Mas eu pensei que minhas músicas deveriam ser gentis e penetrar em seus corações pela unção - não pela força da
minha voz.
Ele respondeu: "Quando você sente algo profundamente e comunica isso, não muda a intensidade da sua voz?"
Sim, acho que sim.
“Bem, então olhe para o seu passado, no poço em Chicago. Agora olhe para o que está diante de você. Isso é algo
para se excitar? Você não somente encontrou a Verdade, como ajudou outros a encontrarem - e suas vidas
decolaram. Grite isso do topo dos telhados! Desenhe Minha Noiva em meus braços. Esteja lá no mesmo nível de
nitidez que ela está sofrendo.

Seja meu Moisés, levando Minha Noiva para a Terra Prometida. Por que você acha que eu toquei as músicas de
Moisés hoje? Isto não é uma confirmação? Ou foi só uma coincidência?
Eu respondi: "Acho que não".
"Você está certa. Estive preparando você para ser um Moisés e levar Meu povo à Terra Prometida da Intimidade
coMigo, todos esses anos. Você já esteve no fundo do barril e nos lugares mais escuros para se relacionar com
praticamente qualquer pessoa.
“Ensinei-te sobre o Amor e dei-te uma parte do Meu Amor por eles. Esse foi o primeiro pré-requisito após o
conhecimento do ego e da humildade. Uma alma humilde pode se relacionar com alguém sem formar juízos, porque
se vê no Meu espelho.
“Sua voz e seu piano foram fáceis de tocar, uma vez que essas outras coisas surgiram. Eu não terminei com você
ainda, amada. Isto é apenas o começo."
Uau! Aleluia!
Ele respondeu: “Sim, aleluia!
“Há tantos neste mundo agora que estão apenas acordando. Devo puxar a ficha deles e deixá-los serem tragados
para a eternidade sem uma oportunidade de mudar as coisas? Aqueles que só conseguem ver o julgamento caindo do
céu, por causa dos pecados dos homens, carecem de perspectiva.
“Meu coração é muito mais grandioso do que qualquer coisa que eles já imaginaram.
“Se as crianças que estão se tornando adultos agora tivessem sido criadas adequadamente. Se seus pais tivessem
sido piedosos e Satanás não tivesse sido solto por uma temporada de 100 anos para corromper a Terra, o aborto não
estaria ocorrendo agora. Mas você vê, a partir da década de 1920, a humanidade começou a se deteriorar e ensinar
paixões lascivas a seus filhos e filhos de crianças.
“Sem essas influências nas mentes das crianças, seu pensamento seria tão diferente. Assim, é o inimigo que distorceu
e perverteu as mentes de crianças inocentes, de modo que elas se tornaram cegas, sem pensar sobre matar bebês em
seus ventres pela liberdade de ter que criá-los.
“Agora somos mais duas gerações no futuro. E, é claro, estes no poder não têm escrúpulos - porque não foram
ensinados. Não darei misericórdia a eles?
“É por isso que digo que aqueles que só podem ver o julgamento caindo, por causa desses pecados, estão faltando na
Minha perspectiva. Eu vejo como eles foram formados desde o jardim de infância até a faculdade de graduação. Eu
vejo que eles foram cegados por programas cuidadosamente esculpidos para chamar o que é bom de ruim. E o que é
ruim de bom. Agora é a hora do Meu poder surgir e trazer a Colheita dessas pobres almas ignorantes. Agora é a hora
da Minha Gloria desprogramá-los completamente da agenda de Satanás.
“É por isso que Eu tenho Misericórdia, Clare. É por causa disso.
“São os cristãos presunçosos e arrogantes que julgam e minam aqueles que não conhecem seu direito com suas mãos
esquerdas. Nem eles veem do Meu ponto de vista porque eu poupei muitos e continuei a ficar na mão de Meu Pai.
“Diga a eles, Clare. Conte-lhes sobre a Minha Misericórdia.
Senhor, haverá mais algum evento ... como o 11 de Setembro?
“Neste momento, Meu Amor, eu não quero comentar sobre isso. Digamos que diferentes chamadas de ativação estão
sendo consideradas. Elas só serão implementadas se não houver outro caminho. Mas como Eu disse a você, Meu
Povo está respondendo e se levantando para levar este país de volta a torná-lo justo. E é isso que esperamos.
“Eu amo você, Meu Povo. Eu amo seus filhos, suas famílias, seus animais de estimação. Vocês estão dando aos
pobres, sua adoração. O Pai e Eu não queremos nada mais do que ver um verdadeiro reavivamento e período de
graça inundando a terra. Levantando os pobres e doentes, colocando um fim aos abortos e juízes corruptos e
aplicando a lei. Queremos ver a justiça reinar nesta nação como nunca antes.

“Este é o nosso objetivo. E os Moradores do Coração são uma parte importante para que isso aconteça.
“Eu estou com você, Meu Povo. Levante-se em coragem. Leve de volta sua terra. Eu estou estendendo este tempo por
sua causa. Muitos de vocês são muito talentosos e não fizeram o máximo que puderam. Eu estou estendendo o
tempo para dar espaço para seus presentes, bem como para continuar o movimento neste país para levar o governo
de volta. E viver em retidão.
"Não só na América. Mas em todo o mundo. Eu estou com você, Meu Povo. Levante-se. Levante-se!"
_________________________________________________________________________________________________________

Purgatório – Onde isso está na Bíblia
14 de maio de 2019
(ouça essa mensagem)

Obrigado, precioso Senhor Jesus, por nos explicar as leis do Céu
e da Santidade. Misericórdia, misericórdia. Amém.
Meus queridos, todas as orações do mundo farão pouco para o
homem ou a mulher que menosprezam e ferem
emocionalmente o cônjuge. O que você acha… Você pode ir à
igreja, dar o dízimo, ir ao café da manhã dos homens ou às
reuniões (da Aglow) das mulheres. E voltar para casa e
desprezar o seu cônjuge? Você realmente acha que isso vai
compensar sua maldade de coração?
Deixe-me dizer claramente, isso não vai. E eu não discutirei este tópico ainda, mas está na hora.
As pessoas têm a impressão de que, quando morrem, vão para o céu ou para o inferno. Esse não é o caso. Não de
acordo com Jesus ou o ensinamento dos apóstolos. A Igreja Primitiva. Ou até mesmo o povo judeu. Eles
frequentemente vão para um lugar de purificação que a Escritura descreve como Prisão em:
1 Pedro 3:19 Depois de ser vivificado, Jesus foi e fez proclamação aos espíritos aprisionados.
1 Pedro 4:6 Porque por esta causa o evangelho foi pregado, também aos mortos, para que fossem julgados segundo
os homens na carne, mas vivessem segundo Deus no espírito.
O purgatório vem de uma palavra Latina que significa purificação. E a purificação após a vida é baseada na prática de
orar pelos mortos, que é mencionada em 2 Macabeus 12: 42-44.
A Igreja Católica dá o nome de Purgatório para a purificação final de todos os que morrem na graça e amizade de
Deus, mas ainda são imperfeitamente purificados.
O judaísmo também acredita na possibilidade de purificação pós-morte e pode até mesmo usar a palavra
"purgatório" para apresentar sua compreensão do significado do conceito rabínico similar de Gehenna.
Reconcilie rapidamente com seu adversário, enquanto você ainda está a caminho do tribunal. Caso contrário, ele
pode entregá-lo ao juiz, e o juiz pode entregá-lo ao oficial, e você pode ser jogado na prisão. Em verdade vos digo
que não sairás até que tenhas pago o último centavo. Mt 5: 25-26
Esta não é uma doutrina dos Católicos. Esta é a doutrina da Igreja Primitiva, de Pedro a Tertuliano. Mas por causa da
perversão da doutrina, onde as pessoas foram informadas de que seus entes queridos não iriam para o Céu a menos
que pagassem por uma missa ou pagassem seus dízimos, etc., etc. Tornou-se uma alavanca para forçar mais dólares
dos pobres e as viúvas. Essa foi uma das coisas mais desprezíveis que foi feita e fez com que Martinho Lutero
deixasse a Igreja.
Mas isso não desculpa o cristianismo de não seguir os ensinamentos dos apóstolos. O purgatório é muito real. Um
lugar muito real. E se eu morresse hoje? Eu acho que eu iria para lá. Você vê, minhas atitudes são às vezes
pecaminosas e não santas. Isso deixa uma mancha suja na minha roupa de noiva e maneiras pelas quais eu danifiquei
os outros e não me arrependi.

Cristo expiou nossos pecados na cruz, mas não reparou os danos que sofremos. Nós ainda temos reparações para
fazer. E se o arrependimento é apenas superficial, não estamos sob a convicção de que precisamos ser para dissolver
as manchas feias de nossos vestidos de noiva.
Mateus 12:36-37 “Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do
juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado.”
Então, se nós mentalmente, fisicamente ou emocionalmente ferirmos os outros, chegará um tempo em que teremos
que reparar os danos e mudar o estado do nosso coração que nos fez pensar dessa maneira e fazer essas coisas. Se
isso não acontece antes da morte, o Senhor misericordiosamente fez uma provisão que foi referida como a Prisão - e
passou a significar um lugar de purificação.
O purgatório é um lugar de sofrimento onde aqueles que morrem em estado de graça, mas ainda não mudaram suas
atitudes tóxicas, podem trabalhar com graça para chegar à pureza de coração e ao perfeito amor fraterno.
Digamos que um homem cristão entre em uma discussão com sua esposa e lhe diga coisas cruéis, então ele sai pela
porta e é atropelado por um carro e morre. Digamos que o homem seja um bom cristão - com um temperamento
que ele nunca dominou. Não é um criminoso, não vence a esposa fisicamente. Alimenta os pobres e cuida de seus
filhos, mas se entrega ao mau humor e a fere com palavras.
Quando ele morrer, ele deve ir para o céu. Mas há apenas um problema: uma atitude tóxica como a dele não pode
entrar no Céu, que é um lugar de alegria eterna. Nesse ponto, ele se vê como ele é. Sem as distrações de um corpo
físico, roupas e tal. Ele vê o estado de sua alma e sabe que não pode entrar no Céu dessa maneira. E isso o atinge
como um caminhão Mac. Mas em vez de ser atropelado, inflama seu coração com verdadeira contrição que queima
como um fogo atômico em sua alma. Ele vê sua pecaminosidade e o que fez com os outros - e as chamas do remorso
o consomem.
Você já viu isso acontecer com você? Uma realidade desagradável que você evita olhar, ou era cega para isso, de
repente se torna real ... Como obter um resultado positivo em um teste de gravidez quando você tem 16 anos - e
todo o seu mundo desmorona em ondas de medo ao seu redor.
O purgatório é um estado de pesar sobre os hábitos pecaminosos em sua vida que você se recusou a abandonar. Que
você será consumido nas fornalhas espirituais da purificação sem ninguém para consolá-lo, com quem conversar,
com qualquer alimento para comer ou se distrair, qualquer água para beber. É um lugar de total tormento espiritual.
No entanto, se você perguntasse à pessoa se ela queria sair, ela responderia: "Não até eu poder ir para o Céu!" O céu
aparece diante deles. Jesus os visita. A Mãe Santíssima os visita. E eles ocasionalmente recebem consolações e
fortalecimento das graças.
Jesus fez uma provisão. Se este lugar é um lugar físico (que eu costumo acreditar) ou não. O homem fica chocado
com o estado de sua alma e está em chamas em seu corpo espiritual, com dor e remorso por esse terrível hábito.
Então, Jesus o leva para um lugar onde outras almas estão passando por purificação, e a graça trabalha com ele até
que ele se arrependa totalmente e esteja livre dessa atitude.
Então ele está limpo e pronto para entrar no céu.
Lembro-me que Jesse du Plantis falou sobre um edifício no Céu no qual ele não tinha permissão para entrar. Era
muito, muito grande, e imaginei que era o Purgatório.
Eu tive um sonho uma noite, que Ezekiel e eu estávamos em um avião. E caiu e nós morremos. Agora estávamos em
um lugar que parecia um grande teatro com várias portas que davam para a área de estar. Nós não estávamos
sozinhos. Muitos estavam lá e todos foram designados para uma determinada porta. Eu acordei daquele sonho me
sentindo muito estranha. O Senhor me revelou que, se eu morresse então, ou agora, eu não iria para o céu, mas para
o Purgatório - porque vivi para mim mesmo, não para os outros.
Bem, isso nos abalou.
De fato, quando ouvi pela primeira vez sobre o Purgatório, tive uma verificação imediata da realidade da minha vida.
Eu me fiz algumas perguntas difíceis. Eu iria para o céu ou para o purgatório? Isso trouxe algumas mudanças pessoais
sérias. Especialmente na minha determinação de não cobiçar as coisas ou ser preguiçosa.

Ezekiel disse: “Por favor, Senhor. Que meu purgatório esteja aqui na Terra!
O pai de Ezekiel era um violento alcoólatra que abusava dele e de seus irmãos, mas principalmente dele. Seu pai só
tinha isso para ele. E isso é bastante comum entre as almas das vítimas e aquelas chamadas ao ministério - Satanás
as persegue desde a infância. Até hoje, Ezekiel tem dificuldade em se sentar à mesa para comer. Porque quando ele
era pequeno, muitas vezes algo vinha sobre seu pai e ele o atacava e o vencia. Ele era um campeão leve de boxe e
sabia como acertar um soco. Sem dúvida, os problemas que ele tem com seu trato gastrointestinal são atribuídos a
isso.
Bem, quando seu pai finalmente faleceu e foi enterrado, a família fez as orações tradicionais pelos mortos. E o povo
judeu faz isso por um ano, na verdade. Mas 10 anos depois, seu pai veio a ele em um sonho e pediu-lhe que mais
três missas dissessem - e ele seria libertado do Purgatório. Dez anos! Ele foi detido no Purgatório, no fogo
purificador, por dez anos!
Para aqueles que são abusivos com seu cônjuge, seus filhos ou até mesmo com seus pais idosos - esse é um grande
sinal de alerta. Por favor, mude seus caminhos enquanto você ainda está nesta Terra, queridos. Você não quer ir ao
Purgatório nem por cinco minutos.
E eu fui lembrado destas Escrituras:
Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas; eu não vim para destruir, mas para cumprir. Porque na verdade
eu vos digo: Até que passem o céu e a terra, um iota ou um traço de letra, não passará da lei, até que tudo seja
cumprido.
Portanto, qualquer que quebrar um destes mínimos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o
menor no reino do céu; aquele, porém, que os praticar e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Porque eu
vos digo que se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino do
céu. Mateus 5: 17-20
Uau! E depois:
2 Coríntios 7: 1 Tendo, portanto, amados, essas promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do
espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus.
Hebreus 12:23 ...à igreja e assembleia geral dos primogênitos, que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e
aos espíritos dos homens justos aperfeiçoados;
1 Coríntios 3:13 ...a obra de cada homem se manifestará; pois o dia a declarará, porque esta será revelada pelo fogo;
e o fogo provará o tipo da obra de cada homem.
E novamente, são referências que remetem ao Purgatório.
1 Coríntios 3: 11-15 Porque nenhum homem pode pôr outra fundação, além do que já está posto, o qual é Jesus
Cristo. Agora, se algum homem sobre este fundamento edificar de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno,
restolho, a obra de cada homem se manifestará; pois o dia a declarará, porque esta será revelada pelo fogo; e o fogo
provará o tipo da obra de cada homem. Se a obra que algum homem edificou permanecer, ele receberá uma
recompensa. Se a obra de algum homem for consumida, ele sofrerá perda; mas ainda assim, ele será salvo, como
pelo fogo.
1 Coríntios 15:29 Do contrário, o que farão os que são batizados pelos mortos, se de modo algum os mortos não
ressuscitam? Por que então eles são batizados pelos mortos?
1 Pedro 3: 18-22 Porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados, o justo pelos injustos, para que nos levasse
a Deus; sendo colocado à morte na carne, mas vivificado pelo Espírito. Pelo qual também foi, e pregou aos espíritos
em prisão; os quais em outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de
Noé, enquanto se preparava a arca; na qual poucas, isto é, oito almas foram salvas pela água. Tal como esta figura,
agora, também, o batismo nos salva, não do despojamento da imundície da carne, mas a resposta de uma boa
consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo; o qual subiu ao céu, e está à destra de Deus; anjos e
autoridades e poderes foram-lhe sujeitados.

Então, aqui ele fala sobre o Senhor fazendo proclamação aos espíritos aprisionados.
Santa Catarina de Gênova. Isto é muito bom. Eu encontrei isso no Wiki, na verdade.
Santa Catarina de Gênova, para quem o Purgatório não é um fogo externo, mas um fogo interior: "O Santo fala do
caminho da purificação da alma no caminho da plena comunhão com Deus, a partir de sua própria experiência de
profundo pesar pelos pecados cometidos , em comparação com o amor infinito de Deus. "A alma", diz Catarina, "se
apresente a Deus ainda ligado aos desejos e sofrimentos que derivam do pecado, e isso torna impossível para ela
desfrutar da visão beatífica de Deus".
“Catarina afirma que Deus é tão puro e santo que uma alma manchada pelo pecado não pode estar na presença da
Divina Majestade. Nós também sentimos quão distantes estamos, quão cheios estamos de tantas coisas que não
podemos ver a Deus. A alma está consciente do imenso amor e perfeita justiça de Deus e, consequentemente, sofre
por ter falhado em responder de maneira correta e perfeita a esse amor; e o amor pelo próprio Deus se torna uma
chama, o próprio amor purifica-o do resto do pecado".
Eu só queria mencionar uma outra coisa. Na época em que eu estava colocando o site da Nossa Senhora Luz do
Woods.org juntos, eu tive que fazer um artigo sobre o Purgatório, que está lá. E eu precisava de uma foto. Uma
mulher acabara de morrer recentemente. Fui ao meu fogão, meu fogão a lenha. E tirei algumas fotos. E quando olhei
para elas, descobri que uma das fotografias parecia muito clara como uma mulher dançando no fogo. Foi tão claro.
Isso é o que eu usei para este ensinamento. Foi definitivamente um presente do Senhor.
Jesus, você tem algo para adicionar?
“Meu coração por você, Meu Povo, é que na hora de sua morte você voe para o céu. Desimpedido - direto para os
meus braços que esperam. Que você coma os frutos e ervas das árvores ao longo do Rio da Vida e esteja totalmente
curado e restaurado dos danos causados a você na Terra.
“Quero que cada um de vocês me veja face a face. Mas isso não pode acontecer de forma clara e completa até que as
camadas de filme do pecado sejam lavadas.
"A cada dia, venho a você com as coisas que devem ser mudadas em sua natureza, por um ato de sua vontade. Eu te
banho de amor e te afirmo. Para que fortalecido, você possa evitar ocasiões de pecado. Eu te amo ternamente , para
que você possa, por sua vez, mudar sua raiva e rancor para amar os outros e evitar as chamas do Purgatório.
“Mas se você não vier a Mim todos os dias e gastar o tempo necessário para que essas curas aconteçam, você sairá
pela porta e continuará a ofender-se mutuamente - porque lhe falta compaixão e amor. Você está faltando, porque
você não está colocando a prioridade certa em estar coMigo, um a um.
“Quando esse Dia chegar, o dia de sua partida da Terra, despojado de todas as distrações e sensações terrenas, você
ficará diante do Meu espelho e verá todas as imperfeições e padrões habituais do pecado. Você sentirá sua falta de
amor e sua raiva profundamente e se reconhecerá cheio do tóxico veneno do rancor, ganância, luxúria e tantos
outros pecados que você permitiu criar raízes e viver em você.
“Você sabia que essas coisas estavam lá, mas não percebeu que chegaria a hora em que você, não eu, teria que
trabalhar através delas para atravessar os portões do Paraíso.
"Oh, que dia será esse! Glorioso para aqueles de vocês que choraram por seus defeitos e pecados. Porque embora
você tenha sido fraco e caído antes de vir para o Céu, se você fosse resoluto e conquistasse a si mesmo diariamente, a
misericórdia seria estendida a você, foi a sua determinação, apoiada pela ação, que ganhou o perdão.
“Mas para os outros que evitam esse dia, será terrível. Você vai tremer diante do meu espelho e querer correr e se
esconder, tão imundo você aparecerá para si mesmo e todos no céu. Por favor, por favor, considere a prioridade
número um em passar um tempo de oração profundo coMigo e arrepender-se por suas indiscrições. Arrependa-se e
corrija os danos que você causou a outras almas.
“Venha a Mim pedindo a graça da verdadeira contrição e misericórdia. Eu, da minha parte, farei o que puder para
levá-lo ao estado em que você pode finalmente estar coMigo e com os santos no céu.

“Mas Meus filhos, vocês devem passar pelo fogo do remorso por seus pecados habituais que você se recusou a
conquistar. Estes não podem ir com você ao céu; eles devem ser completamente superados.
"Eu sei que vocês, que são de origem protestante, vão chutar este ensinamento e esta realidade. Mas devo abster-me
de dar a vocês porque os outros mentiram para vocês e não formaram suas consciências apropriadamente? Ou eu
deveria lhe dar a oportunidade de mudar enquanto ainda há tempo para vocês. Eu os amo muito. Eu não posso reter
a verdade de vocês, para que vocês não incorram em dívidas maiores em suas vidas.
“Quando contei a parábola do convidado na festa de casamento, mencionei que um deles estava impropriamente
vestido. Aquele não havia feito nenhum esforço para corrigir suas falhas e reparar o dano que causou aos outros - eis
por que ele foi excluído.
“E assim, você pode verificar com isso que não será levado no Arrebatamento - a menos que tenha conquistado suas
faltas ou esteja sinceramente comprometido em conquistá-las todos os dias. Nesse caso, você certamente receberá
Misericórdia e virá coMigo.
“Eu as amo, Amadas Noivas. Amo com tanta ternura quando vejo vocês lutando todos os dias para vencer as
tentações e os pecados. Vocês trazem grande alegria para todo o Céu com seus compromissos de serem Minhas e
Minhas somente. Oh, como eu lhes amo!
_________________________________________________________________________________________________________

Refúgio do Meu Sagrado Coração
15 de Maio, 2019
(ouça essa mensagem)

Obrigado Senhor Jesus, pela esperança que nos deu e
pela oportunidade de apoiar os Remanescentes em suas
necessidades. Amém.
Querida Família, o Senhor está deixando claro para nós,
através de confirmação após confirmação, que este
também será um Refúgio durante os tempos de
provação. A tribulação. A terra está muito remota, tem
água subterrânea que coletamos em um bueiro de 20 pés
que é afundado no chão. Por enquanto, vai ser um lugar especial para rezar.
Mas quando chegar a hora, será um refúgio para os remanescentes. E Ele nos alertou muitas vezes que temos que
ser extremamente cuidadosos com quem recebemos na comunidade. Eu não estarei com vocês. Mas haverá boa
liderança em posição. E isso será muito importante. Tão importante que os que virão são verdadeiramente saturados
no amor de Deus. E habitarão em seu coração. Como aprendemos com as experiências recentes, as coisas nem
sempre são como parecem com pessoas piedosas. Então, temos que ser muito, muito cuidadosos.
E é interessante, porque 22 anos atrás, quando o Senhor obteve esta terra para nós, eu senti fortemente que seria
um refúgio no tempo do julgamento e para a Igreja clandestina. Eu realmente senti isso. E quando nós tivemos que
sair, eu não sabia. Eu pensei: 'Bem. Talvez isto seja para depois do arrebatamento. Talvez não façamos isso até
depois do arrebatamento. Eu não sei. Ou estará lá para nossas famílias durante a Tribulação.
Tudo o que eu sabia é que o Senhor estava nos pedindo para sair. E durante esse tempo, Ele nos enviou para Taos e
nos colocou na Internet. E muitas pessoas se reuniram em torno de nós agora que são muito sinceras e autênticas
em seu amor por Jesus.
E vários deles estão prontos e estamos reunindo-os.
Então, o Senhor está tão sério em fazer isso e está juntando as coisas. E vêm pessoas que nunca esperei vir, para
ajudar na preparação.
A primeira coisa que temos que fazer é tornar a estrada passível. É um pesadelo absoluto! Neste momento, é
extremamente difícil devido à erosão da água. De sulcos de lama muito profundos, a enormes rochas, a água

corrente descendo a montanha. Vai ser um trabalho muito grande. E nós vamos ter alguém com uma enxada
amanhã.
Vamos falar amanhã sobre quanto custará para nós consertar a estrada de 5 quilômetros, para que possamos
arrastar o lixo para baixo. Quando construímos esses eremitérios e capelas, não fizemos prova de roedores. E meu
Deus! Aqueles esquilos da montanha sabem com certeza destruir as coisas. E eles vivem nesses prédios há 20 anos.
Então, vai ser um grande trabalho de limpeza em cuidar disso. Eles arrancaram o isolamento do teto e deixaram seus
cartões de visitas em todos os lugares. E arruinaram o papel de parede.
E, claro, houve algum vandalismo. Algumas pessoas levaram nossos fogões a lenha e coisas assim. Então, vamos lidar
com tudo isso. Não é surpresa para nós.
Então, estamos reunindo uma equipe de crentes agora para destruir os dois eremitérios e a capela, que também tem
vidros quebrados nas claraboias. A capela é de vidro nos dois lados e no teto. Nós também teremos que redirecionar
o escoamento que está descendo da montanha. Eu gostaria de direcioná-lo para uma lagoa. Eu acho que seria muito
legal. A água geralmente funciona durante todo o ano.
Há muitos lugares nesta terra para ermitões ocultos. Nós andamos na segunda-feira. Ó meu Deus! O Senhor vai me
dar joelhos novos, espero. Mas nós caminhamos na segunda-feira e estou realmente impressionada com a
quantidade de terra que realmente temos. E a quantidade de lugares que são tão escondidos, você não os vê da
estrada. Eles são muito, muito isolados.
A terra é muito densamente florestada com abetos e aspen no lado voltado para o norte do canyon. E do lado sul,
tem pinheiro, pinhão e carvalho. Estamos querendo comprar muito mais terra, mas as coisas são feitas de maneira
diferente no norte do Novo México, e há obstáculos a serem superados. Obstáculos antigos da família.
Enquanto isso, temos o que precisamos em terra para continuar. Nós também temos alguns cristãos vivos
alternativos aqui. Pessoas realmente lindas. Acontece que são arquitetos, fazem desenhos. Eles são muito bons
amigos nossos. Nós os conhecemos há muito tempo. E eles projetam e constroem pequenas casas. Fora da grade.
Totalmente autossuficiente. O que é exatamente o que estamos procurando. Banheiros de compostagem e
interiores completamente acabados. Embora, nessa nota, tudo seja muito duro e simples. Apenas funcional.
Eu estou apresentando isso à vocês, queridos, porque precisamos de ajuda para fazer este projeto. E depois que ele
for limpo, vamos restaurar as paredes internas e externas do isolamento. E torná-lo à prova de roedores.
E para aqueles de nós que sabemos que estamos indo no Arrebatamento, esta é uma obra de grande e grande
misericórdia. E estamos preparando este lugar para aqueles que fazem parte dos remanescentes. Mas até lá,
teremos mais cinco ermidas, uma casa principal (para reunir) de tamanho modesto. Uma pequena capela, do mesmo
tamanho que a primeira, uma capela franciscana. Tudo vai ser primitivo e básico para as nossas necessidades.
Nós também teremos que comprar um Samarai, ou um jipe, embora eu prefira muito mais um Samarai para subir e
descer a montanha. Nosso veículo não é adequado para isso. Precisamos de algo com uma curta distância entre
eixos, tração nas 4 rodas forte e estreita de porta a porta, com pneus e correntes agressivos.
Se algum de vocês quiser fazer parte da construção do Refúgio do Meu Sagrado Coração, agradeceríamos
profundamente sua ajuda. Eu não quero tirar dinheiro dos pobres que estamos apoiando.
Como você pode ver em nossa página de divulgação, assumimos compromissos com as crianças traficadas, ajudamos
com casas seguras. E fazemos isso em todo o mundo. Índia. América do Sul. E eu não tenho certeza onde mais
exatamente.
E então nós temos as pessoas locais aqui. Nós tínhamos uma senhora que tinha necessidades médicas muito sérias
que nós lhe demos dinheiro suficiente para ir ao México para conseguir o que ela precisava. Medicação paga para
outros pobres demais para poder comprar medicamentos. E nós pagamos suas contas de serviços públicos,
suprimentos do banco de alimentos. Aluguel e utilidades para a loja gratuita aqui na cidade que fornece centenas de
quilos de roupas, alimentos e necessidades domésticas para os pobres.
Por esse motivo, estou pedindo doações acima e além daquelas que vocês normalmente nos dão para apoiar o
Canal. Então, podemos fazer isso no outono do ano.

Também teremos espaço para quem quiser vir e visitar e quiser fazer um retiro. Espero que vocês gostem dessas
fotos. Este é verdadeiramente um solo sagrado, ungido do céu e designado como um local de oração pelo nosso
Senhor.
Certa noite, eu estava orando pelo refúgio. Eu estava rezando por vocações para a vida monástica. Ninguém nos
conhecia realmente, então eu não tinha nenhum tipo de divulgação para compartilhar os ensinamentos que o
Senhor nos dera. Bem, enquanto eu estava orando, o Senhor me elevou no espírito sobre todo o cânion. E Elias veio
do Oriente com um censor cheio de brasas. Ele pairou sobre a terra e deixou-os em lugares diferentes, de modo que
este seria um lugar de intensa intercessão espiritual.
Então Jesus nos mandou para Taos, nos ensinou na Internet e reuniu os Moradores do coração. Agora Ele está
provendo um ambiente selvagem onde Ele falará ao seu coração e será preenchido com o amor de Deus e purificado
das vidas mundanas que temos vivido até agora.
Isso inclui eu. Eu definitivamente não estou no mesmo lugar que eu.
Quando fiz essa mudança, meus queridos, o Senhor me inundou com a Sua presença para que eu nunca mais fosse a
mesma. Você não pode fugir do Senhor.
Nós sabemos que o arrebatamento é em breve. E o Senhor continua nos dizendo em breve. E a razão pela qual Ele
está fazendo isso é que Ele está nos mantendo em movimento para o objetivo. Mantendo-nos ocupados com os
negócios dEle.
Então, vamos viver nossas vidas ao máximo para Ele, e não encher nossos ninhos, que em breve serão jogados no
chão e consumidos pelo fogo. É hora de levarmos a sério a necessidade de desejá-lo com todo nosso coração, nossa
mente e nossa força. E aqueles de vocês que se juntaram a nós na jornada até a montanha. Ele está fazendo isso por
vocês também. Ele está preparando vocês. E Ele vai levar vocês a um lugar no deserto onde Ele pode falar ao seu
coração.
Chegará o dia em que estaremos diante dEle e Ele pedirá para ver o que fizemos com o que nos foi confiado.
Teremos que dar uma contabilidade. Eu oro por todos nós, para que Ele não tenha que queimar a madeira, feno e
restolho em nossas vidas. Mas que Ele veja quão generosos éramos em apoiar Suas agendas e viver uma vida cristã.
Bom para os pobres, nossos irmãos e irmãs sem julgamento. E sempre amando.
Este será um lugar onde as pessoas habitam em Seu Coração e vivem em total simplicidade. Por favor, lembrem-se
de nossas necessidades em suas orações também, queridos. Eu os amo e estou tão animada pelas preciosas almas
que vão molhar este solo sagrado com suas lágrimas e clamar a Deus pela humanidade. Espero ver alguns de vocês
lá.
Obrigado, queridos, muito obrigada por acreditar em seu trabalho através de nós.
Deus te abençoe.
_________________________________________________________________________________________________________

Venha, Vamos Falar Sobre o Atraso. (Atraso no
Arrebatamento)
REPOST: 17 de Maio, 2019 ORIGINAL: 25 de Julho, 2016
(ouça essa mensagem)

Bem querida família, meu coração tem ficado pesado nos últimos dias, e
suponho que o seu também esteja.
Eu estive ouvindo a música de Terry MacAlmon, "How Long", que é sobre o
Arrebatamento, e realmente lamentando, ao saber que tudo realmente está
sendo adiado.
Então ouvi Jesus dizer, inesperadamente: “Podemos conversar?”
Então, vim me sentar diante dEle. E disse: "Senhor, você sabe como estou me sentindo".

“Eu sei como estou me sentindo. Eu sinto sua falta. Eu também anseio pelo tempo em que finalmente podemos
estar juntos pela eternidade.
"Clare, olhe nos meus olhos."
Eles eram brilhantes, mas profundos e tão cheios de amor que me fizeram chorar.
“Eu também sinto sua falta e luto pela nossa separação, mas tenho muito trabalho para você fazer. E você sabe
como gosta de trabalhar.
Senhor, se você vai manter meu corpo, com certeza. Sim, eu amo trabalhar, criar. E fazer isso com você também.
"Mas seu coração está pesado ... você não sabe o que esperar, nem quanto tempo vai ficar saudável ou quanto
tempo vai viver. Ou por quanto tempo eu realmente estarei atrasado ... não é isso?
Não, isso é tudo verdade, eu não sei. Isso me deixa aberta à especulações do piores tipos.
Jesus respondeu: "Você está sendo fustigada por demônios".
Eu perguntei a Ele: “Existe uma chance de todo esse programa não passar como estamos esperando? E a guerra e o
arrebatamento acontecerem mais rapidamente?
Ele respondeu: “Sim, existe. A ira está sendo contida, mas a situação ainda é instável e definitivamente não é
concretizada. Mas eu sei que você vai orar fielmente para que tenha sucesso. E isso é tudo o que conta: o seu coração
é um com o Meu, apesar de te doer profundamente.”
Comecei a pensar naqueles que se opuseram à minha última mensagem.
E o Senhor respondeu e disse: “Há muitos que ouvem a minha voz e a ouvem claramente. E eles não são mais felizes
do que você.
Quão egoísta eu sou.
“Você é apenas humana, mas isso vai mudar… você está crescendo refletindo Meu Coração todos os dias. É tão lento
que você não percebe, mas eu vejo isso. O intervalo entre agora e o arrebatamento valerá a pena. Eu prometo isso a
você.
Senhor, não há nada que eu faça por você que não vale a pena.
“Não, mas eu quero dizer que vai valer a pena quando você terminar alguns dos seus sonhos e músicas. E que grupo
de apoio maravilhoso você tem.
“Oh, Clare, gostaria de poder dizer de forma diferente, mas aqui estamos falando do melhor resultado possível. E
querendo que todos saibam, me amem e sirvam. Pelo menos tantos quantos virão”
Eu sei, Jesus. Mas ainda tenho algumas perguntas.
“Dispare. Eu tenho surpresas para você. Não haverá momentos aborrecidos, Eu posso lhe garantir.
Bem, Carol e eu conversamos sobre as pessoas no canal que estavam passando por momentos difíceis durante a
última mensagem sobre o atraso no Arrebatamento.
"Senhor, você ouviu aquela conversa com a Carol ..."
"Eu ouvi."
O que você achou?
"Eu achei que você deveria ficar com o que eu te disse e não vacilar."
Mas e todas as músicas do Arrebatamento que você continua tocando? Eu quase me sinto provocada ...

“Clare, quero manter ele fresco em sua mente. Eu estou vindo para você, Minha querida Noiva. Eu estou vindo para
você e nada vai me parar. É uma questão de tempo e você sabe o que observar.
Mas estou confusa. Isso é logo após sua eleição ou estaremos aqui por um tempo? Jesus, por favor, anule o meu
suposto intelecto e diga-me logo?
Ele começou: “Há muito a considerar. Só não está cortado e seco. O principal impedimento para a Guerra Mundial é
a oração, e enquanto você estiver orando e se arrependendo pelas nações, a mão de Meu Pai retém a ira”.
Mas isso poderia ser por séculos?
“Não dificilmente.”
Décadas?
"NÃO. Haverá julgamento em diferentes partes do mundo em diferentes momentos, como tem sido nas últimas
décadas. Terremotos, tornados ... Você só precisa confiar em mim, Clare.
Ele disse isso porque eu estava me perguntando se eu estava criando essa conversa ou realmente era Ele ... Ele
invadiu e disse: “Você tem que confiar em mim, Clare. Você daria uma cobra ao seu cônjuge quando ele pedisse um
peixe?
E eu tenho pedido a Ele toda a tarde para esclarecer esses eventos.
Me desculpe, Jesus. Eu sinto Sua bondade e amor e vejo Seu lindo rosto, o qual eu estou desejando tanto em acabar
a pintura dele.
"Está vindo junto. Mas pequenas pausas são boas. Por isso, pedi a você que trabalhasse em uma música a seguir.”
Ele continuou: “Guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, inundações, tsunamis. Mas isso é o que planejei. Eu
quero que a América esteja pronta. Eu quero esse homem no escritório".
Ele está falando sobre o Sr. Trump aqui.
"Eu quero ver mudanças nas leis. Eu quero ver se o Meu Povo chamado pelo meu nome continuará a orar, se
arrepender e apoiar as coisas certas. Eu quero ver isso muito. Então ele virá, como uma inundação: um evento após o
outro, mas a América reformada lidará com tudo muito melhor do que ela teria lidado com isso agora.
"Por causa do homem maligno no cargo, esta nação está destinada à destruição. Mas Trump pode ser o coringa que
faz a diferença."
“Quem virá depois dele é fundamental; e isso determinará muito do que acontece aqui. Haverá uma tentativa de
derrubá-lo. A elite dominante não aceitará isso. Muito foi preparado, mesmo desde a Revolução Francesa, para
evitar que de alguma forma se manifestasse. No entanto, confundi algumas das cidades subterrâneas e a
infraestrutura está enfraquecendo. Isto é muito desconcertante para eles, considerando que as pessoas do lado de
fora estão acordando para como elas foram usadas e manipuladas ao longo dos anos.
“Mas eu quero dar ao Sr. Trump a oportunidade de reestruturar a América de acordo com o que é certo e é por isso
que eu preciso de suas orações e ofertas de jejum, bem como se arrepender por sua nação. Enquanto isso continue
substancialmente, a inundação do mal será retida.
“Clare, você está ouvindo meu coração e intenções altas e claras. Por favor, coloque seus medos para descansar.
Eu só não quero enganar ninguém, Senhor.
“E isso é louvável. Mas há aqueles que não ouvem. Ainda assim, o tempo revelará que o que lhes foi dito era
confiável. Para aqueles que têm ouvidos para ouvir, continue a crescer espiritualmente ao carregar os fardos do
mundo Comigo. Continue com a sua cruz e a cruz de Simão também.
“O que você elevou a seus ombros por amor a mim produziu resultados miraculosos. A maioria de vocês não é
privilegiada com o que aconteceu nos bastidores e com a proximidade da guerra que éramos. A maioria não tem a

menor ideia. Para aqueles que viram e reconheceram o Meu Nome, eles sabem que a oração mais uma vez impediu
um holocausto nuclear.
“Para aqueles que estão procurando por um canal de observação do Arrebatamento, não é esse. Este é um lugar
para crescer em virtude, aprender os Meus caminhos e servir - mesmo que apenas através da oração e do
compartilhar. Este é um lugar onde Minha Noiva aprende a se assemelhar a Mim enquanto carrega sua cruz e sua
coroa de escárnios.
“Qualquer menção ao Arrebatamento é incidental ao árduo trabalho de santidade pessoal. Eu trago isso apenas para
encorajar a todos que o fim realmente está à vista. Mas até aquele dia fatídico, espero ver todos que estão instruídos
aqui ocupados com o Meu negócio.
“Quando você ficar frustrado e chateado com o Arrebatamento sendo adiado, entenda que eu investi em você com
certos talentos. Alguns receberam um, outros dois, outros ainda cinco. Estou voltando para receber uma
contabilidade de como você os investiu. A família em que você nasceu com todos os seus malefícios e bênçãos. Os
anos que você viveu. A riqueza com que te abençoei. Os presentes da música e da arte. A capacidade de afetar a
mudança na esfera política. Polícia e as forças armadas… todos estes e mais foram presentes para você.
“Se você estiver sentado esperando para pegar uma carona até o Paraíso, ficará chocado quando for deixado para
trás. Se você está ocupado com o Meu negócio, imerso em fazer o bem e usar suas habilidades até a última gota,
você será alegremente surpreendido e recebido no Céu onde eu mesmo Te servirei.
"Então por favor. Não reclamem dos atrasos. Aqueles de vocês que estão reclamando - ou você não vê o que Eu lhe
dei e como você está usando, ou você está totalmente envolvido em si mesmo e não sobre os meus negócios em
tudo. Estou mostrando a Misericórdia para você, já que você também não está pronta.
“Isso eu falei para o seu benefício, '...é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou os seus
próprios servos, e entregou-lhes os seus bens. E a um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um; a cada homem
segundo as suas habilidades; em seguida, foi viajar. Então o que recebera cinco talentos foi e negociou com eles, e
fez outros cinco talentos. E da mesma forma, o que recebera dois, ele também ganhou outros dois. Mas o que
recebera um, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor.
Depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos, e fez contas com eles. Então, chegando o que recebera cinco
talentos, trouxe-lhe outros cinco talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste cinco talentos; eis aqui cinco talentos a
mais que eu ganhei.
Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre
muitas coisas; entra na alegria do teu senhor.
E, chegando também o que tinha recebido dois talentos, disse: Senhor, entregaste-me dois talentos; eis que eu
ganhei outros dois talentos além desses.
Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre
muitas coisas; entra na alegria do teu senhor.
Então, chegando o que recebera um talento, disse: Senhor, eu soube, que és um homem duro, que colhes onde não
semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E receoso, eu fui e escondi na terra o teu talento; eis que aqui está o que é
teu.
Respondendo o seu senhor, disse-lhe: Servo perverso e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não semeei, e ajunto
onde eu não espalhei. Tu deverias portanto ter dado o meu dinheiro aos cambistas, e então, na minha vinda, teria
recebido o meu com os juros.
Tomai, portanto o talento dele, e dai-o ao que tem os dez talentos. Porque a cada um que tiver será dado, e terá em
abundância; mas ao que não tiver, será tomado até o que ele tem. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores; ali
haverá pranto e ranger de dentes..” Mateus 25: 14-30
Jesus continuou: “Aqueles que amo, eu repreendo. Meus filhos, parem de reclamar e neguem a si mesmos; pegue sua
cruz e siga-me. Eu tenho muitas bênçãos para vocês. Não se associem com pessimistas e covardes, pois eles não

compartilharão a grande recompensa que tenho para aqueles que Me amam de todo o coração. E lembre-se: a fé
sem obras está morta ”.
_________________________________________________________________________________________________________

Chegando ao Topo – Você Será Chamado?
18 de maio, 2019
(ouça essa mensagem)

Jesus começou: “Eu desejo dizer às Minhas Noivas que coisas belas
estão reservadas para elas se elas realmente se aplicarem seriamente.
Mudanças estão chegando - avanços sendo equipados. E é de vital
importância que Minhas Noivas lidem com isso com respeito e cuidado.
Estou esclarecendo missões e estendendo unções.
“Mas você deve estar alerta para o que estou fazendo. Você não pode
cochilar e dizer: “Ah, outro dia, como ontem. O mesmo de antes. Sem
novidades."
“Você sentirá a minha falta se fizer isso. Muitos de vocês estão vivendo as consequências de escolhas erradas. Sua
carne e afeição te conduziram por muitos anos. E se você está se sentindo insatisfeito com a sua vida, é porque estou
mexendo no seu ninho de complacência. Estou enviando Meu vento para explodir o ninho e libertar você. A maioria
de vocês nem sabe que estão vivendo em escravidão ao passado. Viver no passado, o status quo, não é mais correto
para alguns de vocês, Minhas Noivas.
“Você amadureceu espiritualmente e agora é a estação para avançar no desconhecido. À medida que sua unção
cresce, à medida que você a usa, você se expande. E o que era um pequeno emprego torna-se um trabalho
substancial. E aqueles que se mantiveram sob pressão e foram leais a Mim, o que era substancial agora está se
movendo para um trabalho que afetará milhares e, eventualmente, milhões.
“Mas isso está além de você para ver ou mesmo contemplar.
“Lembre-se: o Reino dos Céus é como um grão de mostarda. Uma vez plantada, ela cresce até um grande arbusto,
resistente o bastante para se tornar abrigo para muitos pássaros.
"Estou atraindo o meu povo para grupos e obras coesas. Esse canal superou de longe o fato de ser um Canal. É um
grande trabalho que alcança o mundo todo e atrairá almas que são sérias sobre Mim para um grupo coeso.
“Grupos não se tornam 'uma coisa'. Eu sou sempre a coisa que mantém os grupos juntos! E aqueles de vocês cujas
vidas mudaram substancialmente estão sendo chamados cada vez mais para ocupar o território espiritual, para
treinar e equipar os outros que têm fome do que vocês tem.
“Esse relacionamento deve ser o alicerce de qualquer ministério - com uma cobertura de humildade para mantê-lo
seguro.
“Eu disse a Clare que as pessoas iriam e viriam do Refúgio. Isto é em confirmação à palavra que dei ao meu profeta,
que ela estaria em uma floresta escura carregando uma tocha. E com ela estavam os jovens, enquanto faziam o
caminho pela floresta com muito cuidado.
Então, de repente, a tocha se tornaria brilhante, iluminando toda a floresta. E cada alma viria com uma tocha para
iluminar a dela, e então sairia pelo mundo em quatro direções para circundar o globo.
“O que você aprendeu aqui é verdadeiramente a base da Minha Igreja Primitiva, antes que o homem se apoderasse
dela e começasse a explorá-la. Muitos de vocês têm ensinamentos bíblicos de grupos de igrejas evangélicas. Mas o
que lhes faltava era a presença da grande Nuvem de Testemunhas e a interação com elas. Assim como Meu Corpo e
Sangue, em que você recebe todos os dias tudo o que precisa para permanecer humilde, puro, firme na fé e forte na
tentação.
Meus padres. Quando vocês me elevam acima do altar, eu quero que vocês me proclamem: "Eu amo e adoro você
além de todas as coisas, Jesus. Você tem tudo que eu preciso. Ao recebê-lo, por favor, me equipe (e, em seguida,
preencha o espaço em branco) Por favor, me agracie com ___________ para fazer sua perfeita vontade hoje.

"Ou algo parecido. Você pode até mesmo fazer uma anotação do que sente mais intensamente. 'Senhor, me dê sua
coragem.' Ou 'Me dê a sua resistência e paciência. Ou' Ajude-me a ser longânimo. E me dê o seu amor por seu povo.
Deixe seu coração bater dentro de mim; deixe sua mente pensar através de mim. '
"Todos esses sentimentos irão atrair as graças dentro de Mim para você. É um ato de fé, um ato de obediência, um
ato de Amor e tudo o que eu defendi da Cruz.
“Moradores do coração, vocês são mais únicos entre o meu povo cristão. Vocês tem as Escrituras, os Santos especialmente o corredor expresso para a santidade, no exemplo de São Francisco, que viveu todos os dias na grande
Divina Intimidade. Vocês tem minha mãe, que te adora. E tudo de Mim - Corpo, Alma e Espírito completos no
hospedeiro que você recebe. Além do lugar secreto em Meu coração quando você pratica a oração em casa.
“Confie em mim com grande fé e suprirei sua necessidade. Você é realmente abençoado; Você tem tudo.
“Para aqueles que querem estar equipados para sair, estou disponibilizando o Refúgio para você. Bem como para
aqueles que querem viver em reclusão, também".
Sabe, eu só queria compartilhar algo com você. Fui inspirada a pedir ao Senhor por graças específicas quando elevo a
hóstia. Porque eu sei que Ele tem todas as virtudes. Então, o que quer que eu esteja faltando, ou me sentindo
insuficiente. E acredite em mim, é muito! Eu peço a Ele por essas coisas antes de receber a hóstia. E ele está
realmente me fortalecendo. Isso faz uma grande diferença.
“Com o passar dos dias, Clare receberá mais detalhes sobre tempo e estilo de vida; deixando o mundo para trás para
me abraçar mais plenamente. Isso lhe dará a base de que você precisa para alcançar seu pináculo de santidade ”.
Observe que Ele disse SEU pináculo de santidade ...
"Vou dar exemplos para vocês de muitos dos Meus Santos. Mas você será um santo do seu próprio jeito, porque eu o
fiz diferente de todos os outros. O que todos vocês compartilharão é o desejo de ser santos e agradáveis a Mim.
“Sua identidade e como você chega lá será total e exclusivamente seu. Nenhum cristão é uma máquina de biscoitos,
porque você não veio de uma máquina de biscoitos. Há apenas um você que se encaixa no coração do Meu Pai.
“Você aprenderá a discernir e formar relacionamentos a partir da Grande Nuvem. Almas que se identificam com você
e seu propósito, e sempre estarão lá para guiar e ajudar a formar você.
“Você aprenderá sobre a grande força de intercessão dos que estão no purgatório.
“Você será fisicamente, emocionalmente e espiritualmente fortalecido quando receber Meu Corpo e Sangue.
“Você terá as Escrituras para ensinar e até mesmo guiá-lo com Rhemas. Você terá o Meu Espírito e falará em novas
línguas.
“Seu estilo de vida será admirado e desejado por aqueles que sinceramente Me querem, mas você receberá desprezo
e desprezo daqueles que se limitam à cultura cristã popular.
“Vocês se aquecerão nos grandes rios de paz que fluem através de seu jardim, enquanto Nós comungamos com vocês
em oração de habitação.
“Você estará em um ambiente comunitário onde é seguro ser honesto, transparente e honesto sobre seus
sentimentos, medos, lutas e como superá-los espiritualmente. Será muito parecido com o que está online agora. Mas
em vez de ficar preso em um mundo hostil, onde todo mundo está pegando você e acusando você. Você estará
cercado por Minhas Noivas buscando intimidade coMigo."
E aqui eu quero dizer, pessoal. Eu não vejo uma comunidade grande. Eu imagino uma comunidade muito pequena,
na verdade. Doze ou treze pessoas. Mas as pessoas indo e vindo. Sabe, isso é outra história.
Mas uma das coisas que fizemos na Montanha é que nos reunimos depois de nossas orações. E falamos sobre o que
o Senhor estava fazendo em nossa vida e quais eram nossos desafios particulares. E então nós oramos uns pelos
outros. Nós saberíamos o que orar. Não havia fachadas nem tentativas de se parecer um cristão realmente unido.

Nada como isso. Mais ou menos, nós apenas mostramos nossos corações, como eu faço no canal. E disse: 'É com isso
que estou realmente lutando. Isso é sério.' E não fomos ridicularizados por isso. Nós fomos reforçados e encorajados
por aqueles ao nosso redor. Foi um momento muito fofo.
"Mas eu vou lhe dizer com antecedência", continuou o Senhor. "As lutas contra a sua natureza serão muito difíceis às
vezes. Você terá dificuldades em liberar certas liberdades pessoais - como entrar na Internet a qualquer momento
que desejar. A Internet neste ambiente prejudicará a intimidade Comigo - a menos que você esteja trabalhando no
Canal. E mesmo assim, haverá momentos em que você precisará jejuar com isso.
“Concentrar-se no mundo coloca sua atenção fora de Mim e nas tentações de sua cultura. Você estará livre para sair
quando quiser. Mas meu coração é que você fique e purifique seu coração para que possa pertencer totalmente a
Mim. Isso pode levar algum tempo.
"Você seguiu Meus ensinamentos através de Clare; lá você os estará vivendo. Seu orgulho não sobreviverá. Eu fui o
mesmo com Meus Apóstolos. Nós vivemos a vida do que mais tarde se tornou Meus Evangelhos.
“Meu povo, não é o que você aprende - é como você vive depois de aprender. Esta vida não é para aqueles que se
consideram pessoas inteligentes e talentosas. É para aqueles que se viram no Meu Espelho e estão tão agradecidos
que eu os chamei assim mesmo. É para almas comuns como você e Clare.
“Isso é o que Eu vim fazer, mas a classe alta explorou isso. Vocês, por outro lado, são simples pequeninos cujo
coração bate apenas para agradar a Mim. Sua escolha de viver em desapego das coisas mundanas protegerá você da
Avareza e do Orgulho. Também será uma mensagem clara para aqueles que estão procurando ser exaltados,
reconhecidos e influentes - que não há nada aqui para eles.
“Muitos são chamados. Poucos são escolhidos. E menos ainda respondem. Mas você é chamado? Você se sentirá
exausto com os dramas do mundo, mas orará com grande compaixão pelo mundo.
“Aqueles de vocês com filhos, não vou deixar vocês de fora. Sejam pacientes.
“Seu desapego aos confortos mundanos, queridos, gritará: 'JESUS é TUDO QUE EU PRECISO ser feliz!' Haverá muitos
testes de sua determinação em conquistar a si mesmo. O eremitério não é para covardes. Na verdade, é um lugar
onde os demônios adoram vir e insultar vocês com todos os tipos de tentações. Mas muitos de vocês já passaram por
isso, então você espera. Quanto mais produtivo você for no Meu Reino, mais você será atacado.
“Mas também é um lugar de vitória e Me depara profundamente, Divinamente, de uma forma que fará com que você
nunca mais seja o mesmo.”
___________________________________________________
___________________________________________________
___

Urgente - Cubra Melania Com Oração
19 de maio de 2019
(ouça essa mensagem)

Obrigado Senhor por nos alertar para o perigo. Senhor,
ouça nossas orações. Amém.
Este é um alerta para rezar por Melania Trump. Veio de
um dos nossos Guerreiros de Oração e Sacerdote, uma
mulher de grande oração. E é isso que ela nos enviou.
"Minha mensagem de rhema hoje foi Ore mais, Inimigos Avançando. Depois de ler isso, senti que o Senhor queria
que eu entrasse em intercessão e vi Melania Trump na varanda acenando para as pessoas na Casa Branca e ela levou
um tiro no peito.
"Eu pedi com o Livro de Promessas da Bíblia se esta era uma visão verdadeira ou uma visão mentirosa, e então eu
abri no Espírito Santo."

Então, eu gostaria que todos nós orássemos muito. Cubramos Melania com intercessão e pedidos.
E nós temos uma escritura também, diante de tudo isso.
Que toda a terra tema ao SENHOR; que todos os habitantes do mundo fiquem perplexos com ele.
Este é o Salmo 33 e foi dado a Ezekiel.
Porque ele falou, e foi feito; ele comandou, e firmou-se.
O SENHOR traz o conselho dos pagãos a nada; ele faz com que os artifícios dos povos não tenham efeito. O
conselho do SENHOR permanece para sempre; os pensamentos de seu coração para todas as gerações.
Abençoada é a nação cujo Deus é o SENHOR; e o povo o qual ele escolheu para sua própria herança.
O SENHOR olha do céu; ele está vendo todos os filhos dos homens. Do lugar de sua habitação ele contempla
todos os habitantes da terra. Ele forma seus corações da mesma maneira; ele considera todas as suas obras.
Não há rei salvo pela multidão de um exército; um homem poderoso não é liberto por muita força. Um
cavalo é uma coisa vã para a segurança; nem livrará ninguém por sua grande força.
Eis que o olho do SENHOR é sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que esperam em sua misericórdia;
para livrar a sua alma da morte, e para manterem-se vivos na fome. Nossa alma espera pelo SENHOR; ele é a
nossa ajuda e o nosso escudo. Pois nosso coração regozijará nele, porque nós confiamos no seu santo nome.
Que a tua misericórdia, ó SENHOR, seja sobre nós, à medida que tivermos esperança em ti.
Então, essa foi uma bela confirmação nas Escrituras de que o Senhor intercederá em nosso favor.
Deus te abençoe, Moradores do Coração. Vamos orar por Melania.
______________________________________________________
___________________________________________________

Purgatório na Igreja Primitiva
20 de maio de 2019
(ouça essa mensagem)

Obrigado, Jesus, por sua promessa de terminar o trabalho
que você começou em nós. Mesmo quando isso significa
depois de partirmos desta Terra.
Bem, meus queridos Moradores do Coração, precisa haver
algum esclarecimento sobre a doutrina do Purgatório e a
Igreja Católica Romana. Que não é a mesma igreja que estamos seguindo. Estamos seguindo a Igreja Primitiva. PréRoma. Antes de Roma. E todas as mudanças que vieram.
Primeiro de tudo, vou mudar o nome do Purgatório para corresponder mais com os Evangelhos. Porque o Purgatório
vem de uma palavra latina. Então, vamos chamar o nome da Bíblia para isso: Purificação.
E eu sei que você dirá: "Isso é feito em nosso caminho para o Céu, não é? Sabe, como um grande banho espiritual,
lavando as manchas, rugas e manchas?"
Bem. Aparentemente não - ou Jesus não teria dito em Mateus 5:26 "Na verdade eu te digo que de nenhuma forma
sairás de lá (da prisão) enquanto não pagares o último centavo."
A "prisão" aludida no versículo 25 é o Purgatório, de acordo com Tertuliano, São Cipriano, Santo Ambrósio e
Jerônimo. Enquanto o "centavo" representa os pecados mais pequenos que se comete.

1 Coríntios 3: 11-15 Se a obra de algum homem for consumida, ele sofrerá perda; mas ainda assim, ele será
salvo, como pelo fogo.
Meus queridos, deixe-me compartilhar com vocês o que eu acredito que essa Purificação realmente é. Você já fez
algo realmente errado que você não reconheceu como errado antes de fazê-lo, mas tentou explicá-lo? Alguma vez
você já fofocou e feriu a reputação de alguém, fazendo com que ela perdesse o emprego ou tivesse problemas em
um casamento? Ou talvez você estivesse em um acidente onde uma criança ou adulto foi morto, e o acidente foi sua
culpa.
Quando você descobriu que estava errado e era responsável pelo sofrimento de pessoas inocentes, como se sentiu?
Eu fiz coisas no passado das quais me senti muito envergonhada. E quando o Senhor me confrontou com o que eu
tinha feito e com quem eu havia machucado, era como se um metal fundido fosse derramado sobre o meu corpo.
Meu rosto ficou vermelho, meus joelhos começaram a tremer e eu tive que me sentar.
Possivelmente você tem más notícias que causaram essa reação em você.
Eu acredito que esse sentimento é o fogo da purificação em perceber o que eu fiz. Foi um choque, e eu não pude
pensar nisso. Tudo o que eu pude fazer foi ser idiota até que Deus me desse a graça de reconhecê-lo e enfrentá-lo.
Agora, para nós nesta Terra, nós habitamos um corpo que age como um amortecedor ou isolamento do mundo
espiritual, que é uma energia muito intensa. Mas quando deixamos o corpo para trás, não há mais nenhum “párachoques”. Estamos sem comida, água, distrações, conforto corporal, amigos para chamar, desculpas para fazer.
Somos despidos para uma alma nua, que agora está sob o fogo da convicção. Sem Ben e Jerry para comer, sem vinho
para beber, ninguém por perto para culpar. Nós somos como pele crua perante o Senhor. Cada pequena brisa
perfura e queima quando a camada superior da pele é removida.
Nesse ponto, pensei: 'Sabe, Senhor, talvez devesse explicar isso?'
E Jesus me respondeu e disse: “Não, você está indo muito bem. E isso deve ser explicado do ponto de vista humano
para entender o que é que queima. Então, por favor, continue.
OK.
Por exemplo, quando eu estava no mundo e era pecadora, achava que tinha um problema de saúde, porque meu
ciclo feminino havia parado. Eu apenas me enfiei debaixo do tapete e continuei recebendo tarefas de fotografia. E
bem no meio de uma tarefa da National Geographic, notei algumas mudanças no corpo. Minha barriga estava
ficando maior e minha calça não fechava. E pensei: 'devo estar doente'.
Bem ... eu fui ao médico, e depois de me analisar ele disse: "Você está grávida". Quase desmaiei. Eu estava em
negação. Eu nunca senti nada tão tremendo. A convicção fluiu através de mim como fogo. Eu estava paralisada e não
sabia para onde virar ou o que fazer. Eu estava em choque.
Bem, eu acredito que isso é o que a Purificação pelo fogo é em tudo. Convicção ardente sem maneira de escapar. Sua
vida se desenrola diante de você e você se sente um completo idiota. Você está atordoado, porque está vendo as
consequências de seus pecados pela primeira vez no espelho de Deus.
O Senhor disse que Ele estava vindo para uma Noiva sem mancha, ruga ou defeito. Um ponto vem quando você está
envolvido em algo impuro, e isso espirra em você. Como fofoca. Isso respinga em todo o seu vestido de casamento.
Uma ruga é o que você desenvolve a partir de padrões habituais de pecado com os quais você se recusa a lidar. Um
defeito é uma impureza de dentro de você que se manifesta como uma mancha debaixo do seu vestido. Também
pode ser um rasgo ou uma lágrima de descuido.
Em qualquer caso, essas são coisas com as quais você sabe que deve lidar, mas você as cobre com negação até que
elas atinjam você de cabeça para cima, e você não pode mais evitá-las ou negá-las.
E acredito que, se você tem esses padrões de pecado e não os dirigiu, precisará ser purificado antes de poder entrar
no Céu. Mas eu também acredito que se você não está em negação, e você tem trabalhado neles com todas as suas
forças, eu creio que o Senhor em Sua misericórdia pode apagá-los. Isto é, no entanto, se você tiver exercido
misericórdia para com os outros.

Aquele que mostra misericórdia também será mostrado misericórdia.
Então, eu me relaciono com o local de purificação pelo fogo como um estado interior de convicção ardente que me
faz rever minhas ações e me arrepender. Deus em Sua Misericórdia estabeleceu, creio eu, um lugar onde podemos
passar por este fogo purificador e sair prontos para entrar no céu.
Pense nisso por um momento.
Digamos que eu tenha inveja de alguém e espalhe mentiras maliciosas sobre eles para arruinar sua reputação. Eu
sabia que estava errado, mas fui levado a fazê-lo de qualquer maneira pela minha amargura. Eu tentei e tentei
manchar eles para que eles nunca tivessem uma boa reputação novamente. E esse era um hábito de toda a vida que
eu mantinha escondido dos outros, mas ainda fazia com todas as pessoas que me ofendiam ou me deixavam com
ciúmes.
Então vamos supor que entrei em um acidente de carro, fui lançado a 15 metros no ar e morri com o impacto.
Agora. Eu tinha aceitado o Senhor como meu Salvador, ido à igreja, orado, dizimado e alimentado os pobres. E eu
realmente amei a Jesus. Mas eu era hipócrita no meu pensamento e pensava nas pessoas que me ofendiam, que elas
deveriam ser humilhadas. Então, continuei nesse mau hábito, arruinando a vida de muitas pessoas ao longo do
caminho.
(Agora, eu não fiz isso. Estou apenas dando um exemplo).
Então, o que você acha? Jesus deveria levar tal pessoa para o céu, onde eles sem dúvida ficarão com ciúmes de
todos? Ele deveria enviá-los para o inferno? Ou deveria levá-los a um lugar de purificação onde eles possam
realmente aprender que o que estavam fazendo era errado? E que ao mesmo tempo, realmente querem parar?
Veja que o purgatório, ou o lugar da purificação, é a grande misericórdia de Deus em ação. Você já se perguntou por
que as pessoas levam tanto tempo para morrer? Eu acredito que eles têm negócios inacabados: falta de perdão, falta
de arrependimento pelos pecados de omissão e comissão, e o dano que causaram aos outros. E em vez de enviá-los
para serem purificados, o Senhor os deixa viver e sofrer por muito tempo. E eu acredito que muitos negócios são
resolvidos quando eles estão dormindo, sofrendo ou solitários.
O Senhor deu a Ezekiel um exemplo muito real disso na outra noite. Ele estava sofrendo e sabia que era para alguém,
mas não sabia quem. Então ele viu um homem vestido de terno atravessar a sala e chegar e ficar ao pé de sua cama.
Este homem comunicou a Ezekiel: “Obrigado por orar por mim. Eu posso ir para casa agora. ”Este era um homem
que estava em purificação e estava sofrendo de profundo remorso. E porque nós na Terra oramos por ele, ele foi
libertado. E capaz de entrar no Céu purificado.
Agora as boas novas: as almas da Purificação podem orar por nós! Eles já cometeram os mesmos erros que estamos
cometendo e podem se relacionar com nossa fraqueza. Em sua situação, eles não têm para onde ir; apenas tempo
para se arrepender e chorar. Assim, o Senhor dá a eles a oportunidade de serem caridosos com as outras pessoas
que estão na Terra e não sabem quão mal estão aos olhos de Deus.
E nós, por sua vez, oramos para que eles sejam libertados rapidamente.
Como eu mencionei sobre o pai de Ezekiel, depois de 10 anos ele foi detido no lugar de Purificação, mas foi
autorizado a visitar seu filho. Ele disse a Ezekiel: "Tudo que preciso são mais três missas e eu posso ir para casa".
Senhor, você tem algo para compartilhar?
“Minha Pomba, você fez muito bem. No entanto, ninguém pode mergulhar nas profundezas da Minha Misericórdia e
prever quem será detido nos incêndios purificadores e quem não será. Esta é uma das razões porque Meu Pai está
demorando tanto para dar a ordem para que o Arrebatamento comece.
“Eu não quero ver nenhuma das Minhas Noivas excluídas da festa de casamento porque elas foram detidas para
purificação. Sim, haverá alguns que irão. Mas aqueles que estavam dispostos a sofrer e trabalhar duro em suas
falhas, eles virão comigo para o banquete de casamento.
"Esta é outra razão pela qual eu contei a parábola do banquete de casamento e do homem vestido indevidamente.
Seu pecado tinha usado suas roupas surradas, imundas e impróprias para uma celebração. Ele tinha um longo hábito

de não se arrepender e, portanto, era inadequado para a Festa. Ele foi salvo, porém, por sua confissão de Mim como
seu Salvador,
“Mas os outros vinham a Mim todos os dias e choravam por seus pecados, implorando-Me para livrá-los. E fazendo
muitos atos de reparação - não apenas pelos seus pecados, mas pelos pecados dos outros.
"Você pergunta, o que é reparação? É a alma que vê o mal que é feito no mundo, e é atingida no cerne por insultos
contra Mim, abortos, governos desonestos e toda sorte de injustiça. E há aqueles que estão tão unidos a Mim quando sofro, eles se entristecem e, desse modo, reparam o dano daqueles que pecaram contra Mim. E isso Me traz
conforto.
“Não há resposta se você vai precisar ou não de purificação. Mas se você me ama com todo o seu coração, sua mente
e sua força e ama seu irmão como a si mesmo, você tem muito pouco com o que se preocupar. Em vez disso, você
estará constantemente ciente das tentações, falhas e falhas - e você se arrependerá imediatamente.
"Lembre-se, meu coração é um coração de misericórdia. E eu vejo cada lágrima cair você chorar sobre os outros e
chorar por seus pecados. E embora você seja fraco, eu estou cheio de misericórdia por você, por causa da maneira
que você foi misericordioso para outros.
“Purifique-se, Minhas Noivas. Especialmente nesta hora da preguiça, que fere todo o Corpo e os priva do alimento
que você poderia ter dado se você tivesse tentado um pouco mais.”
E esse foi o fim da mensagem de Jesus.
E me sinto muito convencido disso: Preguiça. Eu estou trabalhando muito na minha música. É importante para mim,
porque há tantas mensagens do céu lá. Eu não quero que ninguém perca o conforto que eles poderiam obter dessas
músicas. Então, estou realmente empurrando isso para esse fim.
Bem, em conclusão, queridos Moradores do Coração. Quero dizer que estamos voltando à Igreja Primitiva, como era
antes de Roma. As verdades que o Senhor nos deu são o cumprimento vivo de Suas muitas alegorias e ensinamentos
que foram rigorosamente defendidos e seguidos pelos famosos líderes cristãos, como os santos. Cipriano, Ambrósio,
Jerônimo, o papa São Gregório, Tertuliano. Santo Antônio, outros apóstolos e mártires da igreja primitiva que
formaram o alicerce fundamental de Sua Igreja. Pedras Vivas.
Eu quero tirar um momento e agradecer a vocês que têm nos apoiado todo mês. Sua generosidade significa muito
para nós, porque sabemos que você acredita em nós. E também porque você quer que continuemos a fazer o
trabalho que estamos fazendo.
E estamos avançando lentamente à medida que as doações chegam para grandes projetos no Refúgio do Meu
Sagrado Coração, um remoto e lindo lugar consagrado para a oração nas montanhas Sangre de Christo.
Compartilharemos mais sobre isso em nosso boletim informativo, portanto, inscreva-se em heartdwellers.org para
obter mais detalhes.
Por favor, tente ser paciente comigo. Alguns de vocês nos enviaram cartas e doações, e ainda não respondi. Mas eu
entrarei em contato com vocês assim que puder.
E sabe? Eu continuo a me perguntar: 'Por que estamos fazendo isso?' Porque esse é um projeto enorme e
monumental! E a resposta vem simplesmente: porque é realmente necessário.
Não apenas este será um lugar para viver por algumas almas dedicadas, mas também estaremos treinando e
equipando aqueles que sairão no mundo e trarão a colheita morando em Seu Coração. Almas que não são legalistas,
mas dedicadas à verdade. Almas que não julgam os outros, não discutem doutrina ou se envolvem em assuntos
mundanos em busca de dinheiro. Almas que têm a Verdade completa da Igreja Primitiva e a Verdade Bíblica da igreja
contemporânea. Mas amem seus irmãos como a si mesmos e anseiam trazer os outros para esse profundo lugar de
intimidade.
Muito obrigado por acreditar em nós.
_________________________________________________________________________________________________________

Moradores do Coração na China
24 de Maio de 2019
(ouça essa mensagem)

Jesus, clamamos a você. Salve-nos dos nossos inimigos.
Por favor, faça os cristãos chineses invisíveis. Amém.
Queridos Moradores do Coração, eu estou mais
preocupado com o povo chinês, porque o governo está
agora em uma campanha intensificada para erradicar
igrejas e crentes ocultos. Nós temos milhares de
espectadores chineses, e muitos são muito generosos
enviando-nos contribuições para ajudar. Eles são almas preciosas que estão arriscando suas vidas por sua fé. Algo
quase inédito na América.
Na América, temos perseguição e lista negra. Na China, é prisão, tortura e morte.
Família, por favor, ore intensamente por essas queridas almas. Não arriscamos perder nossas famílias aqui nos
Estados Unidos. Mas o chefe da casa pode ser preso e assassinado deixando esposa e filhos para cuidarem de si
mesmos. Pastores rotineiramente desaparecem na China. A perseguição é horrenda.
Imagine morar em um lugar onde um vizinho possa denunciá-lo por ter uma reunião em casa. Eles têm que encobrir
suas reuniões e fazer com que se pareçam como festas de aniversário. Festas barulhentas e estridentes, para se
protegerem de serem denunciados.
Estou lhe pedindo para fazer um pequeno jejum ou oferta de sacrifício, como carne na quarta ou sexta-feira, ou
sobremesa na sexta-feira. Ou ficar acordado no sábado à noite para orar especificamente por eles. O sangue dos
mártires é a semente da Igreja. E a China terá um renascimento inédito depois dessa pesada perseguição.
No mesmo dia, você coloca suas vidas e a vida de seus filhos em risco, porque Deus significa mais para você do que a
própria vida. Estou muito humilde com sua devoção e com o que você está disposto a perder para adorá-Lo. Meu
coração está sobrecarregado de amor por você, que escolheu Jesus sobre a própria vida. Mesmo como Ele fez por
você.
Agora, gostaria de fazer uma sugestão para você. Nestes tempos, quando é especialmente perigoso encontrar-se em
grupo, saiba que Jesus é o seu Pastor. Ele está à sua direita 24/7. Sim, precisamos de cuidados pastorais. Mas todo
dia você deve ir a Ele, adorar, ler algo santo, receber uma Rhema e orar. Especialmente em tempos de perigo.
Reze com Maria. Reze um Rosário e peça a ela para protegê-los e torná-los invisíveis. Se vocês O nutrirem todos os
dias com adoração, escritura e oração - o Senhor Jesus guiará, aperfeiçoará e os consolará. Então, se vocês se
reunirem em grupos menores, menos conspícuos - talvez 3, 4, 5 pessoas - terão uma mini-igreja usando a mesma
fórmula. Adoração, Escritura, oração e espera no Senhor. Descansando no Senhor. Orando e cantando em línguas e
descansando no Senhor. Esperando que Ele dê a cada um de vocês uma visão, uma Escritura ou algo encorajador que
lhe vem à mente. Então vocês estarão bem nutridos até que esse calor acabe e vocês possam voltar para as reuniões
maiores.
É assim que o inimigo não é detectado nas nações ocidentais. E estou falando de terroristas.
Eles têm grupos de células 3-5 que estão prontos a qualquer momento para assumir uma tarefa. Nossa tarefa é amar
nossos irmãos, especialmente aqueles que nos perseguem. Eu digo isso para vocês enquanto admito que não sou um
grande exemplo. Eu sinto tristeza por meus inimigos saberem que eles estão vivendo uma vida que é um beco sem
saída. Mas eu gostaria de estar orando mais carinhosamente por eles. A amargura é uma coisa terrível e nós não
queremos cultivar essa maldita erva em nossos corações. Ter uma preocupação genuína com nossos inimigos é uma
maneira de impedir que uma raiz de amargura cresça.
Na América, somos livres para ir às igrejas, mas as pessoas estão deixando-as. Aqui está você, na China.
E as igrejas estão sendo destruídas. E aqui estamos nós na América com igrejas vazias. Por que é que eles não estão
obtendo a verdade nem o alimento em suas igrejas que se tornaram mais como clubes sociais?

Então, eu tenho um grande ministério na Internet de pessoas que estão buscando e encontrando o Senhor em casa,
na paz e no silêncio, separadas do mundo. Estamos em mais de 192 países agora. E as estatísticas do Vimeo não são
precisas, porque muitos visitam nosso site e baixam downloads massivos do nosso site. E estamos tentando
determinar quantas pessoas realmente assistem aos vídeos até o final, ou o que você tem.
Infelizmente, notamos que há discriminação contra esses canais que não se encaixam nas agendas socialistas. Nem
sempre sabemos quantas pessoas veem as coisas.
As pessoas não podem acessar o botão Paypal. Por algum motivo, não funciona. As pessoas dizem que se
inscreveram para receber notificações, mas não recebem as notificações. É uma coisa escondida que está
acontecendo com as mídias sociais que os cristãos estão sendo minimizados e perseguidos. E ter certas funções
desligadas, de modo que não podemos realmente nos conectar com nossos inscritos como deveríamos.
E é por isso que estamos desenvolvendo nosso próprio site. E é aí que a maioria das pessoas virão.
Então novamente. Temos um grande ministério para as pessoas que estão buscando e encontrando o Senhor em
casa. Na paz e tranquilidade que é separada do mundo. Queridos, Intimidade com Jesus. (Pura intimidade, coração
para coração, não intimidade sexual) A intimidade com Jesus é o próprio alimento da vida e Ele deseja isso com você,
com todo o Seu coração. Cada um de vocês é tão querido por Ele! E o coração dEle apenas bate no peito quando
você olha para Ele. Quando você O busca, Ele é tão tocado.
Porque a maioria das pessoas simplesmente não se importam.
Os pastores só puderam levar você até agora. Depois disso, você deve trabalhar, buscar e encontrar Jesus por conta
própria. Ele deseja ter essa intimidade com você. E enquanto o fechamento de igrejas pode parecer cruel, Deus está
usando isto para conseguir com que Seu povo o busque até que você O encontre. Então a intimidade começa. Ele
segura sua mão ou abraça você a si mesmo. Ele se senta e ouve você por horas. Ele envia Seu conforto para cobrir e
penetrar até a medula dos seus ossos, todo pensamento, dor e desejo. Ele dá de si mesmo nesses momentos. Ele
está sempre lá com você à sua mão direita.
Oh, meus queridos, nesta nação eles estão aprendendo que os programas das igrejas não são a resposta.
As pessoas não querem outro clube social; elas querem Jesus. Então, quando elas se juntam, cada um traz a alegria
de conhecer Jesus para uma reunião. Cada um traz sua própria Rhema (sua palavra inspirada de Deus só para você
naquele momento) e o compartilha com os outros.
Mesmo no meio da perseguição, suas vidas podem ser tão PODEROSAS com alegria divina que os outros terão fome
de Jesus. Os Estados Unidos um dia estarão sujeitos a uma perseguição brutal, e é agora que o Senhor está nos
ensinando a sobreviver por conta própria com Ele.
Esta é a sua alegria, vê-lo chegando a ele para encontrá-lo e por nenhuma outra razão. Você é excelente para Ele.
Todos e cada um de vocês são excelentes e trazem-lhe tanta alegria e conforto.
Esse é o próprio pináculo do seu dia.
E quando Ele revela esses sentimentos para você, não importa o quanto você tenha feito de errado, Ele os atrai para
o Seu Coração. Ele te envolve em uma nuvem de paz e te perdoa.
Receber o Corpo e Sangue de Jesus todos os dias é PODEROSO e muda a vida. Como eu já disse muitas vezes antes,
como cristã evangélica por mais de 7 anos, ainda me faltava algo. Eu sabia que havia mais, mas eu não sabia como
ter acesso. Queridos, é a Sua Presença sob a aparência de pão e vinho que nos dá o Seu próprio DNA e todas as
virtudes que precisamos para sobreviver ao dia.
Se você vem para a América ou para um país onde é seguro, nós o ordenaremos. Para que você possa ter o precioso
Corpo e Sangue de Jesus. Nós vamos ordenar você pela Internet. Nós fomos e obtivemos tremendamente sucesso.
As pessoas estão realmente sentindo a diferença.
Eu não estou falando dos católicos. Eu estou falando da Igreja Primitiva - os primeiros 300 anos. Jesus nos deu muitas
coisas em Sua Igreja, as quais Satanás conseguiu desacreditar, porque as graças eram tão poderosas que estavam
destruindo seu trabalho. Então, ele usou homens desinformados para mudar o que Jesus nos deu como um presente

em alguma tradição supersticiosa da Nova Era. Ele nos deu Seu próprio Corpo e Sangue para nutrir o espírito, alma e
corpo.
Ele nos deu a Sua própria Mãe para cuidar e nos guiar. Ele nos deu a grande Nuvem de Testemunhas para comungar.
Estas são almas perfeitas no céu. Assim como Moisés e Elias conversaram com Jesus, você também pode falar com
os santos no céu. Porque a Escritura diz que estamos cercados por eles. Como você pode chamar aos santos de
demônios vestidos de santos – não são os espíritos familiares que são demônios que tomam a forma de qualquer
traje que lhe agrade? Da mesma forma você distingue o verdadeiro Jesus de uma imitação de Jesus que tenta
enganá-lo.
E nós temos muitos, muitos ensinamentos sobre Discernimento que o Senhor nos deu. Na verdade, estamos
trabalhando em um livro agora. Carol está montando um livro sobre Discernimento, tirando todas as mensagens. E
isso será um livro muito útil.
Meus queridos, o Senhor tem algo novo surgindo. Ele deseja com todo o seu coração que nos unamos a Ele. Que nós
o ouçamos claramente. Que permitamos que Ele viva e se mova e tenha o Seu ser dentro de nós. E Ele está usando o
governo comunista para auxiliá-lo nesse empreendimento, para que você pressione e faça a comunhão e habite com
Ele como seu compromisso número um. Então você terá aprendido os segredos do Seu Coração, e poderá
compartilhá-los com outros e atraí-los para dentro.
E eu quero recomendar a vocês músicas em casa. Escolha aquelas que são íntimas, onde o cantor está falando com o
Senhor. Ou escolha as instrumentais. Nós temos algumas dessas. É chamado de músicas de Habitação. Esse é o nosso
canal no Vimeo, onde temos todas as músicas que Ezekiel e eu escrevemos e compusemos. E há alguns outros
cantores que colocamos em nosso canal só para vocês. Porque eles são muito, muito especiais.
Eu sei que você pode não conseguir encontrar este filme em seu país. Mas se você alguma vez assistir, veja a
VERDADEIRA IGREJA DE JESUS CRISTO, as pedras vivas, em quem podemos nos tornar. O nome do filme é "O Santo
Relutante". E isso realmente se resume ao verdadeiro cristão apaixonado por Jesus. Ele ignora o desempenho de
papéis, a postura, o intelectualismo, o profissionalismo e a mentalidade farisaica arrogante. Ele se achega até o
coração de Jesus, para estar apaixonado por Ele.
E expõe a mentira de que devemos ser inteligentes estudiosos da Bíblia para sermos bons cristãos. Sim, precisamos
das Escrituras. Mas o amor supera todo o conhecimento, e o Senhor está pronto para nos dar esse amor, se apenas
O buscarmos e permanecermos com Ele até que Ele se compadeça e nos dê essa graça.
Meus queridos Moradores do Coração na América, por favor, orem por nossos irmãos e irmãs chineses. Que os
oficiais sejam convertidos e que os crentes sejam invisíveis para as autoridades. Senhor, tenha piedade de nossos
irmãos e irmãs na China. Nós amamos vocês, querida família. E obrigada por tudo que vocês fazem por nós.
_________________________________________________________________________________________________________

Perseverando nas Chamas do
Refinamento
27 de Maio de 2019
(ouça essa mensagem)

Obrigado Senhor por estes momentos de provação, fogo e
refinamento. Pois embora eles pareçam queimar, e a
intensidade possa tirar nosso fôlego às vezes, sabemos que o
que você está fazendo de nós e de nossas vidas é uma beleza
que é maravilhoso de se ver. Amém.
Um de nossos Guerreiros de Oração, que também é padre, enviou um e-mail para Clare com palavras encorajadoras
para nós. E nós queríamos postar para você hoje.
Seu e-mail começou, “A mensagem aleatória de Rhema que recebi ontem foi dessa mensagem“ Sua beleza é
maravilhosa de se ver ”. Esta palavra de Jesus nesta mensagem foi tão apropriada para este tempo, eu queria
compartilhar com todos vocês, esta parte em particular .

Jesus começou, "Veja, Minha Igreja, você está dando à luz almas e cada nova dor de parto traz consigo outro
impulso. E o nascimento é difícil, então você continua a empurrar e empurrar. Apenas quando você sente que não
consegue mais um empurrão, eu respiro minha graça em você, e você continua a empurrar.
Um desses momentos, seu empurrão chegará ao fim e a criança nascerá.
"Enquanto isso, você está indo de glória em glória. Pela generosidade daqueles que Me odeiam e odeiam você, seus
assim chamados 'inimigos', você não está apenas aprendendo sobre os caminhos da escuridão e transmitindo o que
você aprendeu ao mundo para aqueles que precisam ouvi-lo. Você também está crescendo em poder espiritual e
estatura. Você está literalmente subindo para a ocasião. Eles não percebem que estão realmente facilitando uma sala
de aula e ginásio onde você está entrando em grande poder e glória. Mas Eu os estou usando, eles pensam que estão
fazendo mal a você, muito pelo contrário, eles estão Me servindo bem em levantar o Meu Corpo em glória.
"Em breve, as mesas vão virar, e elas sofrerão grandes derrotas, porque são elas que ajudaram a ensinar como se
levantar e lutar. O ferro afia o ferro. E o mestre não se importa com o futuro. Ele aguarda ansiosamente o dia em que
ele finalmente pode revelar a eles, do que foram feitos e o reino deles é o fogo que nunca se apaga e o verme que
nunca está satisfeito.
"Então veja, você está crescendo, você está colhendo de uma colheita, você está brilhando, Minha Noiva. Você está se
tornando tudo o que eu chamei você para ser.
"Como está escrito em Tiago, Meus irmãos, conte toda alegria quando cair em diversas tentações; sabendo disto, que
a prova da vossa fé opera a paciência. Que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais
perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. Tiago 1: 2-4 "
Jesus continuou nessa mensagem: “Eu trouxe isso como um exemplo para você sobre como Eu me movo quando Meu
povo se humilha, se arrepende e clama por Minha ajuda. Existe fé entre vocês? Você deseja ver grandes façanhas
como nos dias de antigamente? Anseio revelar-te a força do Meu braço, mas tens de o manter no alto com as tuas
orações, ofertas e sacrifícios.
Esse foi o fim dessa mensagem.
E no mesmo momento deste e-mail, Clare recebia o Salmo 18 do Senhor e o enviava para os Guerreiros de Oração
para que pudéssemos ler e comentar. Esta é a primeira parte desse Salmo:
Eu te amarei, ó SENHOR, minha força. O SENHOR é a minha rocha, e minha fortaleza e meu libertador; meu Deus,
minha força, em quem eu confiarei; meu broquel, e o chifre da minha salvação, e a minha torre alta. Invocarei o
nome do SENHOR, que é digno de ser louvado; e então serei salvo de meus inimigos. As tristezas da morte me
cercaram, e as enchentes de homens ímpios me deixaram com medo. Salmos 18: 1-4
Esses foram apenas os quatro primeiros versos, e eu deixo para você ler o restante de todo o Salmo. Mas eu
mencionarei que Davi o escreveu em louvor ao Senhor por livrá-lo das mãos de seus inimigos, incluindo Saul.
Se você tem passado por um período de fogo especialmente intenso nas últimas semanas, muitos de nós, da equipe
de oração, já vivenciamos isto! Eu sei que fará bem ao seu coração levar tempo para habitar com o Senhor e este
Salmo juntos.
Então, em resposta ao e-mail de Clare, um dos Guerreiros de Oração escreveu de volta com suas percepções:
"Salmo 18 significa para mim 'a virada da maré'."
"Estávamos em grave perigo, mas o Senhor voltou nossos inimigos espirituais e nos deu uma nova vida. Em outras
palavras, uma extensão do Tempo. Agora, como diz São Davi no Salmo, devemos prosseguir e derrubar os inimigos
que nos atormentam, o pecado em nossas vidas, quero dizer.
"O Senhor disse-me esta manhã durante a Comunhão para tratar o meu eu interior como Seu Reino. Pois em
Provérbios está escrito: 'Aquele que governa seu próprio espírito é melhor do que aquele que governa uma cidade'.
Para não deixar que nenhum pensamento ou emoção maligna corra para lá e para cá dentro da cidade de si mesmo
sem detê-lo e investigá-lo, levando-os cativos como espiões inimigos e combatentes em Nome de Cristo.

"Ele se assenta no trono de nossos corações e proclama a paz dentro de nós. Mas ainda há áreas em nossa vida onde
não há paz. Elas são rebeldes em nossa caminhada interior e devem ser extirpadas pela oração e vigilância. Isto não é
um tempo de aliviar, mas de se pressionar.
"Há também inimigos espirituais que estão dispostos contra nós no mundo. Vamos guerrear contra eles com orações
e ofertas até que eles não mais se levantem. Nós vemos a maré girando na batalha do aborto, com uma proibição
total feita da lei no Estado do Alabama. Nesse mês de Maio o Senhor abençoou com misericórdia todo estado que
baniu essa iniquidade! As orações dos fiéis desempenharam um pequeno papel nessa vitória.
"Esta batalha é uma das muitas frentes. Mas com papel e caderno na mão, uma lista de necessidades e causas de
Oração, um coração cheio de petição e fé - podemos perseguir esses adversários espirituais, externos e internos, e
cortá-los com orações e ofertas e assim desarma-los, quebrando seus arcos em pedaços e cortando as suas flechas.
"Se eu soar intenso, é porque a tentação à negligência é mais forte logo após a vitória. Eu não pretendo ficar
relaxado com essa nova extensão do Tempo. Sou muito grato por isso, e eu desejo fazer o melhor uso de minhas
orações e proclamar a Paz de Corações na Misericórdia e no Senhorio de Jesus Cristo.
"Isto é o que o salmo 18 diz e significa para mim. Pode ser diferente para você. Descobri que estamos todos subindo
a mesma montanha, mas em caminhos diferentes.
E então ele terminou sua exortação com: “A prata é refinada na fornalha. O calor está aumentando a cada nova
batalha e, da mesma forma, nosso refinamento. Eu sinto que muito em breve a cena do Rastro da Morte do filme
"Desafiando Gigantes" estará tocando em nossa caminhada. Com Jesus como o Treinador Taylor acendendo um fogo
debaixo de nós para avançar os poucos e últimos metros. Eu amo essa cena. Vamos subir nessa ocasião, minha
família. Muito em breve a venda sairá da Igreja, e do vale de ossos secos virá à vida.”
Deus te abençoe, Moradores do Coração.
_________________________________________________________________________________________________________

A Igreja do Coração de Meu Pai
28 de Maio, 2019
(ouça essa mensagem)

Quão maravilhosos são os seus caminhos, querido Senhor.
Por favor, mantenha-nos puros e fiéis à sua visão de quem
devemos ser. Amém.
Bem, estamos vivendo em tempos emocionantes e o Senhor
está sempre preparando algo novo. Estou muito
impressionada com a forma como Ele está trazendo o Refúgio
do Meu Sagrado Coração. Todos os dias, outra peça do
quebra-cabeça aparece dos céus, enquanto continuamos a obedecê-lo.
Hoje conheci um lindo casal do Texas que virá aqui para cuidar da propriedade e trabalhar nos projetos. Eles estão
acostumados a viver fora da grade e em casa, educando seus filhos, bem como sendo muito devotos e orantes.
Fiquei espantada como o Senhor fez isso. Estas são pessoas tão comprometidas com Ele, que se Ele disser, elas
largam tudo e vão. E eles tem todas as qualificações necessárias para lidar com as condições de vida difíceis até que a
casa principal ou o centro comum sejam construídos.
Ele acabara de deixar o cargo de nove anos, porque tinha direito a um aumento e alguns outros benefícios, e estava
limpando os empregados mais antigos que estavam por lá, para evitar ter que fazer algumas dessas coisas. Eu acho
que isso é o que as corporações fazem.
Mas em toda a realidade, foi o Senhor dizendo: “Não há mais call center para você. Eu tenho algo muito melhor para
você fazer. ”Eles são Moradores do Coração há quatro anos e não poderiam estar mais animados com o fato de suas
vidas estarem dando uma reviravolta maravilhosa.
Queridos, o Senhor quer que este projeto seja concluído em setembro, por isso PRECISAMOS que as coisas se
encaixem rapidamente. Bem assim. É outra confirmação, toda vez que ele envia outra peça. E nós já temos duas
pessoas vindo morar lá. Então, eles estarão em tendas até que seus pequenos eremitérios sejam construídos.

Graças a alguns presentes muito generosos para o refúgio, nós pudemos adquirir a estrada fixa e um veículo de
passeio de quatro rodas que pode chegar lá também no tempo de inverno. E o Senhor providenciou um amigo muito
experiente da família para fazer isso.
Agora precisamos alugar uma caçamba de entulho GRANDE e começar a mover as coisas que não podem mais ser
usadas. E se as doações permitirem, fazer com que uma equipe de trabalho suba até lá para limpar, além de se
preparar para a construção. Bem, eu escrevi isso há alguns dias, e as doações para a equipe de trabalho e voluntários
estão chegando. Então, louvado seja o Senhor. Ele realmente é sério.
Nós também temos que elaborar os planos para o centro de refeitório, e temos um arquiteto, que é um amigo
cristão, que nos dará conselhos sobre onde colocar os edifícios. Com toda honestidade, não acho que precisamos de
planos. Vai ser muito simples. Eu nunca tive planos para os outros edifícios que fizemos, e eles se mostraram
perfeitos.
Mas o Refúgio é muito importante para o Senhor, porque é um berço para a renovação de Sua Igreja. Ele quer cru,
áspero e muito, muito simples. Tão simples que famílias de agricultores indigentes ficariam em casa lá.
Isto é o que Ele disse para mim: “É tudo sobre amor, Clare. A Igreja só existe para demonstrar o Meu Amor. No
passado, ela demonstrou seu poder, sua riqueza, sua capacidade de subjugar os povos e manipular os governos. Não
mais. Ela está sendo despida, nua, para que os verdadeiros Apóstolos possam se levantar e vesti-la em Meu Amor e
Glória. "
E acho que citei esta declaração para você em uma das mensagens que acabamos de ter.
Meus queridos, é muito emocionante o que Ele está querendo fazer. E todos nós sabemos que não estou qualificada
para este trabalho. E isso foi deliberado da sua parte. Eu estou vendo como aqueles que tiveram treinamento no
mundo são muito difíceis de treinar novamente. É melhor começar com pequenos ninguéns que só amam o Senhor e
não têm a menor ideia de como fazer qualquer coisa sem Ele. SIM!!! Espero que isso te inspire Moradores do
Coração. Estamos fazendo a diferença em pequena escala, na igreja. Se Ele está fazendo o que Ele parece estar me
dizendo que está fazendo, esta pequena obra talvez se fundirá com outras minúsculas obras para Ele e surgirá como
a Igreja recém-reformada que Ele pretendia que fosse desde o início.
E nós vimos Melquisedeque no começo da Terra renovada no incrível sonho que Ezekiel teve. E ele estava presente
como se dissesse: "Este é o verdadeiro negócio. Estamos fazendo isso pela Igreja que nosso Jesus começou".
Eu vi que outros pegaram a visão e a mantiveram pequena e simples. Grupos caseiros, com pais e mães para orientar
as comunidades com as quais convivem, mas em pequena escala. No momento em que você reúne grandes grupos,
você deve ter grandes edifícios extravagantes. E o dinheiro convida o elemento errado para o próprio alicerce da
igreja.
Em verdade, devemos ser virginais em nossa abordagem para reconstruir o que o Senhor nos deixou.
Seus planos para o Refúgio são treinar jovens apóstolos para circundar o mundo e trazer o Seu amor de volta ao
próprio alicerce da Igreja.
Sim, haverá curas e milagres. Mas o maior milagre de todos será ver todo crente conectado intimamente a Jesus. E
para ter isso como o fundamento da caminhada cristã. Todo crente se levanta de manhã para passar tempo com o
amor de suas vidas. Então curas e milagres seguirão.
Ele me deixou totalmente livre de querer todos os sinais sobrenaturais, presentes e milagres em operação. Seu foco
não está em milagres. Seu foco é amor e santidade. Então milagres seguirão.
Não queremos cultivar aqueles que se concentram nos dons, mas não têm essa intimidade com Ele. Sem o Seu
Coração batendo em nossos peitos, usaremos mal os presentes e começaremos a adorá-los - ou começar a adorar os
homens que os exercitam - em vez de Jesus. Creio que essa é a razão pela qual estamos vendo milagres que não vêm
de Deus - porque as pessoas buscam milagres em vez de Deus. O inimigo explora essa fraqueza e o orgulho e a
idolatria dos cristãos quando os milagres acontecem.
“As minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas procuram a minha face.” Jesus começou. “As minhas
ovelhas são minhas e de nenhuma outra. Estou rompendo todas as convenções da Minha igreja que não são

relevantes para uma vida santa. No passado, a idolatria passou despercebida, e as pessoas ouviram qualquer um que
fosse chamativo o suficiente para impressioná-los. E assim, eles são facilmente levados a erros.
"O que eu estou fazendo nesta geração é esvaziar a bagagem dos corações do Meu povo. Não mais cristãos
superstars de Hollywood. Ela só gera ganância, idolatria e erro. O que se passa por igreja é manipulação teatral do
Meu povo, que foi ensinado adorar personalidades.
"Eu te ensinei pelo exemplo, e enquanto multidões Me seguiam em todo lugar que eu fui, nunca uma vez eu cobrei
deles tributo e dinheiro. Ao invés disso, eu os alimentei, curei suas feridas e os ensinei a se arrepender e não pecar
mais. Estas são as lições que cultivam o solo rico e produzem mil colheitas.
"Meu povo, estamos voltando para a igreja do Coração de Meu Pai. Pois Ele anseia por um povo que O adore em
espírito e em verdade sem pensar em agradar multidões e construir uma cidadela. Ao contrário, eles são pequenos,
ministrando Meu Amor um a um, cuidando dos feridos e dos excluídos, e deste humilde começo construirei minha
Igreja no que sempre quis que fosse.”
_________________________________________________________________________________________________________

Como Perdemos Nosso Desejo
Pela Santidade
30 de maio, 2019
(ouça essa mensagem)

Obrigado, Senhor, pelos sonhos de advertência para nos
ajudar a nos manter no caminho certo.
Bem, queridos, Ezekiel teve um sonho há uma semana ou
duas atrás, e eu perdi a noção - e encontrei agora. E
naquele dia em particular, quando ele teve o sonho, eu
continuava recebendo rhemas sobre O Mundo, Luxúria e a
Carne. Avareza. Apenas coisas do mundo, mundanismo. E depois que ele teve esse sonho, ele recebeu a mesma
coisa! Todos os tipos de Escrituras sobre a mundanidade.
Um jovem casal veio de Israel para morar aqui. Um casal muito sagrado. Judeus concluídos. Eles receberam Jesus. E
vieram morar aqui e os ajudamos a encontrar uma pequena casa no campo. E eu estava ajudando-a a montar sua
cozinha, e Ezekiel estava ajudando o jovem a arrumar o resto da casa. E neste ponto, vou compartilhar com vocês a
parte da história de Ezekiel. Eu tive que apagar o começo, porque havia muitos sons bobos, como coisas encrespadas
e isso é o que tivemos. Muito perturbador. Mas a essência é essa. E ele vai narrar aqui.
Ezekiel: E a esposa dele, muito querida. Nós estávamos tentando ajudá-los, sabe, conseguir algumas coisas e ter seu
lugar estabelecido com alguns móveis e algumas coisas. Muito humildes. Muito humildes e santos. Casal muito santo.
Quero dizer, a primeira coisa que eles queriam fazer era colocar este enorme ... Eles tem algo, como, tocos e pedaços
de casca e essas coisas. E eles fazem. Sabe, lixá-los. Poli-los. Lixá-los e os colocam nas paredes. E colocam uma foto
ou imagem enorme, ou crucifixo. É o que eles fazem, sabe, com cerca de um metro de altura.
E ele iria montá-los nessas grandes e grossas lajes de madeira. Sabe, quando você corta um círculo de uma árvore ou
algo assim?
Então, estamos ajudando-os a fazer essas coisas. O dia vira noite. A noite vira dia. E você e a jovem esposa, ajudandoa com qualquer coisa que você pudesse, sabe. E você, você e a esposa dele, estão mantendo tudo muito simples.
Vocês estão mantendo tudo muito simples e especial. Como eu disse, eles são muito, muito ternos no Senhor. E eu
notei que o rapaz começou ... Parecia que as coisas estavam sendo entregues e mais estavam aparecendo. Eu estou
falando sobre sistemas de entretenimento de última geração com tudo, sabe. Widescreen isso. O áudio top de linha.
Alto-falantes e essa coisa e mais essa coisa. E tocadores e engenhocas e aparelhos.
E então as coisas ... eu me virei e tinha tudo isso. Uma enorme cama de casal. E quero dizer, esse lugar passou de
uma casinha simples até quase se parecer com a cara da América do Sul que nós conhecíamos que possuía minas de
Esmeralda. Tudo era novo. Do mais moderno. Do mais legal. E pude ver a preocupação nos olhos de sua esposa.

Você estava meio ocupada, então você não viu. Você não percebeu, mas eu pude ver que ela estava ficando
preocupada. E, finalmente, ela veio até você e disse que estava preocupada.
Enquanto isso, retrocedendo um pouco em um tipo de tela dividida. Eu estava com esse jovem rapaz. E nós
estávamos falando sobre o Senhor e compartilhando o Senhor. E ele estava tão animado de uma forma muito calma
e pacífica. Mas ele queria saber mais e mais e mais. E ele compartilhou mais e mais e mais comigo. E quando todas
essas coisas começaram a aparecer - era como se eu estivesse vendo isso de uma visão em terceira pessoa.
Clare: Quem estava pedindo tudo isso?
Ezekiel: Primeiro, tudo apenas começou ... a aparecer aqui. A gostarem...
Clare: as coisas apareceram.
Ezekiel: Pequenas fichas e coisas para se recompor. E eu fui puxado para fora da cena. E adivinha quem tomou o meu
lugar?
Clare: Quem?
Ezekiel: o próprio Satanás. Como uma cara de meia idade, mas em roupas de lazer. Ele usava um casaco esportivo.
Mais velho que o jovem, talvez em seus 40 anos. Não muito longe dos 20 e 30 anos. Ele era apenas tranquilo, sabe.
Cabelo para a direita. Quero dizer, a excelência, perfeita, a caminho, volúvel e pra cima.
Clare: Já é volúvel ...
Ezekiel: Certo. Já. E ele estava elogiando ele em todas essas coisas e todas essas coisas na casa e tudo mais.
Clare: E a insinuação foi?
Ezekiel: "Essa é a maneira de viver, cara!" Quero dizer, uau!
Clare: Oh, lá fora na floresta, Jetsetter*
Ezekiel: Jetsetter. Todos os mais modernos, novos, com sinos e assobios. Todas as pequenas bugigangas e ... 'Esta é a
vida da ALTA! Estamos vivendo GRANDE, cara! Sabe, esta é a maneira de se fazer isso!
Clare: Sim.
Ezekiel: E estes são muito jovens cristãos judeus. E embora a esposa não esteja particularmente comprando, mas
esteja se incomodando. E você estava ocupada tentando ajudá-la a montar sua casa e a cozinha. Isso e aquilo outro.
E você não entende, porque estava ocupada com coisas. Mas. Ela vem até você em um certo ponto e diz: 'Eu não me
sinto confortável com isso. Quero dizer, algo parece muito errado sobre tudo isso.
E então, você fala com ela e começa a rezar.
Enquanto isso, Satanás está caminhando em sua jovem personagem, todo liso e frio e tem tudo junto. E ele distrai
esse jovem a ponto de ficar meio surpreso. Ele está meio confuso. Ele está meio nebuloso sobre as coisas. E ele foi até
este grande pedaço de madeira que ele mesmo colocou no alto da parede, com o crucifixo de um metro que ele
mesmo fez. E ele tira o crucifixo de lá. E apenas meio que arremessa para o lado em algum lugar.
Clare: Não combinou com todas as outras coisas.
Ezekiel: Em parte isso e em parte toda a influência de Satanás. E eu havia sido tirado dessa cena, e Satanás tomou o
meu lugar como o jovem rico persuadindo esse jovem inocente e novo em Cristo que era um jovem judeu, muito
santo e fiel. E agora um cristão muito fiel e santo. E surgindo essa névoa sobre sua mente. Assim, tudo o que ele
podia ouvir e sentir eram as insinuações do inimigo.
E mesmo que ele ainda não estivesse confortável com isso, ele sabia que algo o incomodava. Ele se sentiu condenado
de que isso não estava certo. Parte dele começou a gostar dessas coisas e queria mais. Foi assim que o sonho

terminou. E é uma analogia para mim de como o inimigo coloca uma névoa sobre nós. E começamos a fazer coisas
que normalmente não faríamos. Como derrubar a cruz e lançá-la para o lado.
E começamos a gostar das coisas bonitas e das coisas boas. Lá entra a semente de ...
Clare: Avareza.
Ezekiel: ... desejo ardente. Quer dizer, a Luxúria descontrolada, eventualmente, é o que cresce. Para coisas. E o
mundo e tudo mais. Mas começa devagar. Começa sutilmente, muito sutil. E cresce por etapas. E então, quando nos
encontramos naquele lugar, estamos realmente ameaçados se alguém tentar começar a falar sobre isso.
Quero dizer, a esposa queria tirar todas essas coisas da casa, porque ela era bem pura e bem simples. Nós estávamos
indo apenas para ajudar a organizá-la como uma casa doce e simples que até o próprio Jesus poderia sentir-se em
casa dentro. E eles poderiam aprender e crescer, sabe?
Então, temos pessoas até mesmo nos Moradores do Coração que lutam com isso. Nós tivemos alguns que deixaram o
passado. E nesse sonho do arrebatamento que eu tive, o primeiro sonho do arrebatamento que eu já tive. Eu lembro
que estávamos andando. Nós estávamos tão expectantes que o Senhor viria e sabíamos que Ele viria. E Ele fez. Mas
demorou um pouco para isso, algumas estações, sabe? E na época ... Nós éramos do Novo México a meio caminho de
Oklahoma, caminhando ao longo do lado da interestadual - as pessoas olhavam para os shoppings e para as lojas de
aparelhos masculinos e citavam seus nomes. Qualquer coisa que atraísse a carne de um homem. Qualquer coisa que
atraísse o olhar de uma mulher. E eles começaram a sair do grupo e meio que se desviarem, descendo pelo terreno,
quase hipnotizados para essas lojas. As coisas. A avareza que crescia neles.
E a luxúria pelo mundo e as coisas que os cegaram. Mas como eles partiriam, outros viriam do mundo e ocupariam o
lugar deles. Então, essa é a aplicação prática do sonho, eu acho. E mais ainda, é uma precaução. É mais do que uma
precaução, é um aviso sério.
Clare: Sim. Mantenha-se simples.
Ezekiel: Fique fora do mundo. Fique fora do mundo. Fique longe da televisão e de folhear os canais. Fique fora das
revistas da mercearia e Deus me livre, os folhetos de escândalo de fofocas e jornais, coisas assim. Apenas fique fora
do mundo, porque se você não ficar. Se você der uma polegada, vai demorar uma milha. Só é preciso um pequeno
buraco no barco. Esse pequeno caminho. E o mundo entrará devagar, devagar. E o buraco ficará maior. E logo, em
última análise, virá correndo como uma enorme onda com o mundo e tudo o que há nele. E vai te possuir totalmente
e te consumir. É bem sério.
Nós pensamos: 'Bem, isso é apenas uma das minhas falhas. Ou isso é meio ... Provavelmente, a resposta mais
saudável seria: 'Sim. Eu lutarei com isso. Quero dizer, é tão importante sermos honestos conosco mesmos, com o
Senhor e uns com os outros às vezes. Se pelo menos admitirmos que temos um problema. E pedirmos ajuda, o Senhor
correrá para o seu lado. E seus irmãos e irmãs se apressarão ao seu lado para orar por você! E com o tempo, quando
você for capaz e estiver pronto para ouvi-lo, encorajá-lo e dar-lhe um bom conselho. E ajudar você a voltar. Como o
bom samaritano.
E nem percebemos quando essas coisas chegam, que estamos apenas pegando uma faca grande e fazendo corte
após corte. Quer dizer, estamos nos matando de dentro para fora.
Clare: Bem, todas essas coisas, elas ganham controle total sobre você.
Ezekiel: A certa altura, realmente ... O Senhor me disse muitas vezes, para mim e para os outros. Você sabe, como eu
diria: "Senhor, eu não entendo isso. Eu não estou no meu juízo perfeito!" Daquele dia em diante, o Senhor é
mencionado muitas vezes. Às vezes não estamos em nosso juízo perfeito. Não é quem realmente somos ou quem
somos realmente destinados a ser.
Clare: Sim.
Ezekiel: Mas é por quem temos sido fortemente influenciados - e se não nos virarmos no começo com aquele pequeno
buraco e amará-lo.

Clare: Sim.
Ezekiel: Isso vai nos consumir.
Clare: Tudo bem agora, isso foi sobre o Refúgio?
Ezekiel: A Escritura que vem à mente é 'Aquele que ama o mundo se torna um inimigo de Deus'. Em outras traduções,
'se coloca em inimizade contra Deus'. E você não pode servir a dois senhores. Você vai amar um e odiar o outro. Ou
acalmar um e desprezar o outro.
Clare: Bem, me pareceu.
Ezekiel: Você começa a ficar na defensiva.
Clare: Sim.
Ezekiel: E empurre as pessoas e coisas que não estão na sua realidade. E você trará pessoas e coisas ao seu redor com
o propósito de ratificar sua 'realidade'. Para fazer você se sentir bem sobre isso, para empurrar a culpa para baixo.
Clare: Sim. Parece-me que isso vem a ser um aviso sobre o Refúgio, para mantê-lo muito simples. E guardar isso.
Protegê-lo. Isso é o que parece para mim.
Ezekiel: Eu posso ver isso. Eu acho que é uma mensagem. Uma mensagem de cautela. E aqueles que permitiram esse
pequeno buraco, eles estavam muito fracos para fechá-lo. E o Inimigo entrou, mais profundo, mais forte, mais largo.
E então eles não quiseram. Eles simplesmente não estavam mais conosco. Eles nem estavam em sã consciência. E
começaram a evitar qualquer coisa e tudo que pudesse ameaçar isso e a todos. Mas para substituir isso, eles
encontrariam novos amigos e novos e novos. Pessoas que estariam de acordo com eles e os apoiariam.
Clare: Certo.
Ezekiel: Nesta vida e estilo de vida. Tudo isso os atrai mais e mais e para mais longe do Senhor. E o Senhor é
misericordioso. Como você diz. Você recebe uma cutucada. Você ganha uma torneira. Você tem um empurrão. E às
vezes, Ele vai deixar você cair no penhasco e bater nas rochas com força. E pode ser esse o seu último momento.
Senhor, ajude-nos. Nos dê seu coração, sua mente, sua força - porque somos fracos. Você conhece nossa estrutura e
somos fracos.
Clare: É por isso que venho rezando sem parar todas as manhãs.
Ezekiel: Sabe, que isso não seja culpa, culpa, condenação, culpa, culpa. Porque você já está sentindo um pouco disso
do Inimigo. Mas há uma saudável convicção que eles sentiram do Senhor. Que eles estão se comprometendo.
Clare: Hmm. OK. Então, você acha que é apenas uma mensagem de tempo presente para eles.
Ezekiel: Eu tenho certeza. Isso não é tudo sobre você.
Clare: Sim.
Ezekiel: Mas o Senhor tem falado com Ezekiel por um tempo que há ... Começou com um leve resfriado. Então se
tornou gripe. E agora, aqueles de vocês que estão nesse lugar. Podem estar no ... apenas a fase da cabeça fria ou da
alergia ou do espirro. Mas algumas das ovelhas. Não muitas, mas há um grupo que vai ser tentado a isso. Ou já está
neles. E você está vivendo sob essa convicção já há muito tempo. E é hora de tomar o remédio, porque é bem
perigoso e bem contagioso. E você é uma portadora. Ele se espalha para os outros cordeiros e ovelhas.
Clare: mhmmm
Ezekiel: Se nós, os pastores. Com o Senhor - o Bom Pastor. Não verificarmos e nos vacinarmos e nos medicarmos e
pararmos essa coisa.

Clare: Tudo bem. Então esse foi o seu sonho, huh.
_______________________
*Jetsetter: Um Conjunto Social da moda composto por pessoas ricas que viajam frequentemente de avião para
festas e resorts.
_________________________________________________________________________________________________________
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https://vimeo.com/user89451676
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