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Clare acabou de ser enganado sobre Maria?
2 de setembro de 2018
Minha preciosa família, anseio por compartilhar meu
coração com você. Eu quero que você entenda como o
senhor me guiou por 50 anos. Eu quero que você veja
que você não tem nada a temer do que Jesus lhe deu
sobre sua mãe.
Vocês todos entendem-eu não mudei? Eu tenho sido a
mesma pessoa que você encontrou quando você
subscreveu a este canal. Eu não fiz nenhuma mudança
no que eu acredito em provavelmente os últimos 25 anos, além de aumentar a fé e
profundidade de compreensão. Graças a Deus.
Eu sou a mesma pessoa, acreditando nas mesmas coisas agora que eu fiz quase cinco anos
atrás, quando eu comecei este canal como um mandato do senhor.
Quando Ezequiel e eu nos casamos, eu era de um fundo não-denominacional, e tinha acabado
de se converter ao catolicismo como uma irmã leiga Franciscana, usando um hábito cinzento.
(Você pode ouvir o meu testemunho. É no YouTube)
A mãe de Ezequiel era Igreja de Deus, seu pai era católico romano. Ele também era um irmão
franciscano leigo. Nós nos conhecemos no Arkansas, porque Ezequiel, (então Edward) estava na
Comunidade de John Michael Talbot antes e ainda vivia nas proximidades.
Nós dois adorávamos a vida monástica e ambos os nossos antigos cônjuges eram contra as
nossas vocações. Ambos sentimos que tínhamos que seguir Deus, então acabamos solteiros.
Quando nos conhecemos, fomos informados pelo senhor que ele nos chamou para reunir as
igrejas. Assim, visitamos e tivemos diálogos com muitos ortodoxos russos, bem como seitas
ortodoxas e evangélicas, para compartilhar o que tínhamos em comum.
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Quando estávamos servindo em Jacksonville, Florida, nossa Senhora começou a aparecer para
mim em uma reunião do Rosário. Ezequiel lideraria a adoração e eu lideraria as orações. A
notícia retornou ao bispo sobre nós — vestindo um hábito, tendo quatro filhos e ministrando
em um grupo do Rosário.
Ele nos chamou em seu escritório e nós dividimos nossa missão com ele. Ele me pediu para vir a
supervisão do sacerdote diocesano encarregado de aparições perspicazes e ocorrências
sobrenaturais. Este era um padre bem experiente e idoso. Fomos fiéis a fazer isso, e o padre
relatou ao bispo que acreditava que meus escritos eram de nossa senhora, e as aparições eram
autênticas. Então, fomos aprovados pela diocese. E deixe-me dizer-lhe, que não era nenhuma
graça pequena.
Não muito tempo depois, o senhor nos levou de volta ao novo México na área de Albuquerque.
Enquanto freqüentava uma paróquia lá e executando um banco de alimentos no outreachs
rural, Ezequiel recebeu o chamada para o sacerdócio. Começamos a explorar esta opção, e
fomos rapidamente retirados pelo pároco local, que também foi o diretor de vocações para a
diocese. Não muito tempo depois, fizemos contato com um bispo sincero que era de linhagem
apostólica, mas não parte da RCC.
Sabíamos que seria banido pela igreja quando Ezequiel foi ordenado, mas tivemos que
obedecer ao chamamento da vida de Ezequiel. Então, ele foi ordenado. Continuamos a servir
em uma área mais ao norte, fornecendo alimentos e sacramentos para os pobres em áreas
rurais. Então, já não fazíamos parte da instituição da Igreja Católica Romana. Éramos
considerados independentes.
Por causa de 911, tivemos que remover nossos hábitos de nossos corpos e não usá-los em
público. Mas nunca os tiramos de nossos corações. Porque nesse estilo de vida, encontramos a
vida da igreja primitiva, mães, pais e eremitas.
Então chegou o dia em que o senhor me pediu para iniciar um canal no YouTube e trazer as
verdades que tínhamos aprendido de todas as denominações-que sabíamos que eram
autênticos ensinamentos do Espírito Santo-para um canal onde o foco estava em viver e habitar
no coração de Deus e aceitar todos os denominações sem críticas.
Apenas ensinando intimidade com o senhor.
Já havia tantas divisões, seitas e argumentos, e o senhor estava tão farto de tudo. Ele queria um
canal onde ninguém estava seguro para estar lá, sem ser corrigido por outros-que, por uma
questão de fato, 90% do tempo não tinha idéia do que eles estavam falando. Eles apenas
papagaios que tinham sido ensinados por seus pais e pastores, sem tomar o tempo para
examinar os fatos.
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Nwo. Trazendo-o para o tempo presente. Vejo suas lutas. Eu os vi, eu os senti. Eu chorei por
você! E tudo o que você compartilhou comigo realmente entrou profundamente no meu
coração, e eu sabia que havia mais na fé do que o que você tinha. Oh, como isso me dói.
Veja, quando me tornei católico romano, encontrei o remanescente da igreja primitiva. AINDA
estava vivo! Mas todas as regras e regulamentos da instituição-e da corrupção-estava
obscurecendo-o!
O meu coração agarrou-se àquela igreja primitiva.
Agora, Jesus já não era apenas meu irmão, mas agora ele era meu noivo. O fundamentalista, a
tendência de bater na Bíblia e a mesa grande na frente de Jesus-com todos os guias de estudo
sobre ele... desapareceu. E a palavra tomou residência no meu coração. E me rendi ao seu puro
abraço como sua noiva.
Quando Mary se tornou minha parceira de oração... (Que, por sinal, eu cubro em outra
mensagem.) Comecei a amolecer e não ser tão legalista. Jesus realmente estava vivendo em
meu coração-não apenas Jesus, mas o pai, o filho e o Espírito Santo tinham tido residência. E
agora, depois de anos de conhecer e estudar as escrituras, me tornei "casado" com a palavra de
Deus.
E eu tinha uma sogra que era celestial.
Eu vi suas lutas e implorei ao senhor, "por favor, posso contar a eles sobre nossa mãe?" Mas ele
repetidamente me disse, "não, não é tempo ainda." E eu continuei a receber os ensinamentos
dele que ele tinha para você.
Mas o tempo todo, eu sabia que você estava perdendo grandes graças para viver sua fé em sua
plenitude. E essa foi a ceia do senhor, o poder do pão da vida, a verdadeira presença do corpo e
do sangue de Jesus. E a intercessão dos Santos — especialmente Maria.
Então, estás a ver? Eu não mudei o que eu acreditava. Você tem discernido corretamente que
essas mensagens são dele. E eu tive essa relação com Maria e o pão da vida o tempo todo você
me conhece. Você tem discernido corretamente. Então, entenda. O que eu acreditava há três
anos. Há quatro anos. Cinco anos atrás-não mudou. Você só não sabia as coisas que eu não
podia te contar.
É por isso que defendi os católicos. É por isso que eu lhe disse muitas vezes que não vejo
nenhum problema em invocar a intercessão dos Santos, e especialmente Maria. Eu estava
testemunhando o que eu acreditava, mas não colocar um rótulo "católico" sobre ele.
O senhor não te largou a Mary na semana passada, pessoal. Nós estivemos esperando por você
para ser capaz de receber alimentos sólidos antes de apresentá-la a você.
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Tudo o que já compartilhei com você veio de um fundo de conhecer Maria, tanto no céu e na
terra, e vivendo em intimidade com seu filho. Tudo é igual. Nada é novo ou alterado neste
canal. Você simplesmente não tinha todos os fatos.
Então, este não é um novo ensinamento que alguns espíritos familiares caíram em nosso colo!
Isto é o que Ezequiel e eu descobrimos ser verdade, e o que vivemos com todos os nossos
corações.
Uma coisa para te ajudar a entender. Eu estive no céu, e posso ir lá à vontade. E fale com nossa
senhora e nosso senhor. E crentes. E os crentes no céu não estão restritos de atuar ou orar em
nome daqueles na terra.
Este é um erro fundamentalista no seu pior!
E os poucos livros na Bíblia que falaram sobre isso foram removidos pelos evangélicos, então
eles poderiam dizer que não estava na Bíblia.
Deus não dividiu seu corpo. É um corpo uma cabeça. Este corpo tem crentes na terra e crentes
no céu que são totalmente funcionais, completamente dedicados a salvar almas. Lá Não há
estrelas no céu. Na verdade, o Santo mais reverenciado é o mais manso, e oculto, e humilde de
todos.
Não é Hollywood, é o paraíso. E todos nós trabalhamos juntos no corpo de Cristo.
Agora, muitas vezes. Mais do que posso contar! Comentários como "Vá para Jesus sozinho."
"Não devemos orar a estátuas!" "Só Cristo é o nosso mediador!" REPETIDAMENTE. Tão logo eu
respondo uma observação como esta-que é uma mentira distorcida! Do que no momento
seguinte, um outro exatamente como ele aparece-e eu quero gritar, por favor! Leia meus
lábios!!!
Eles não estão me ouvindo. Em vez disso, eles estão colocando palavras em minha boca de suas
próprias cabeças.
Eu vou dizer de novo:
Não rezamos à Mary.
Oramos com Maria.
Ela é minha companheira de oração.
E como a mãe de Jesus, um mentor e um exemplo de santidade.
Rezo a Jesus, Woh é o meu Salvador.
Maria reza a Jesus, Woh é também o seu Salvador.
Por favor, não fique cansado comigo...
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Deixe-me repetir isso...
Eu vou dizer de novo:
Não rezamos à Mary.
Oramos com Maria.
Ela é minha companheira de oração.
E como a mãe de Jesus, um mentor e um exemplo de santidade.
Rezo a Jesus, Woh é o meu Salvador.
Maria reza a Jesus, Woh é também o seu Salvador.
Espero que isso esclareça algo para alguns de vocês...
Assim como Smith Wigglesworth e outros grandes evangelistas são um bom exemplo para nós,
assim é o exemplo de Maria um bom para seguir. E muitos seguem suas aparições e os escritos
que vêm deles, que inequivocamente apontam sempre para a santidade pessoal e buscando
Jesus, vivendo somente para Jesus. Seus exemplos são imaculadamente puros e levam muitos
cristãos em um modo de vida mais santo.
Deus deu-lhe esta missão e permitiu que ela aparecesse na terra para fazer milagres através do
poder do Espírito Santo.
Assim como um homem iria trabalhar um milagre, através do poder do Espírito Santo, na terra.
Ela é macia, gentil, gentil, acessível, dócil... terna de coração. Ela respeita e ama cada uma das
criaturas de Deus, assim como outras no céu.
Agora, deixe-me dizer isto mais uma vez.
Deus deu-lhe esta missão, e permitiu que ela aparecesse na terra para fazer milagres através do
poder do Espírito Santo. Da mesma forma que outros Ministros fazem milagres através do
poder do Espírito Santo. Tudo vem de Deus. E Deus dá unção a pessoas diferentes. E ele ungiu
Maria para não só ensinar, mas fazer milagres.
Agora, alguns de vocês vão dizer, "mas isso é necromancia!" Não... Não é necromancia! Maria
não está enterrada na terra. A Mary está no céu. Glorificado. Quando abriram seu túmulo na
terra, ela se foi. O senhor a levou para o céu. E isso não é apropriado? Afinal, ela foi a primeira
fruta. O primeiro crente no senhor. E ela é um exemplo para todos nós.
Então, levá-la para o céu está nos mostrando o que nossa recompensa é quando somos
arrebatados. Tudo isso se encaixa nas Escrituras. Perfeitamente.
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E para aqueles que foram espancados com cristãos que batem na Bíblia, ela é uma lufada de
oxigênio puro enviado do céu. Sua principal preocupação para você é que você se apaixonar
profundamente por seu filho e viver para ele sozinho. Para esse fim, ela instrui através de suas
aparições; Ela nos instrui em santidade.
OK, eu vou publicar a primeira mensagem que ela me deu, da aparição dela. E você, você
mesmo, pode julgar e ver exatamente o que eu estou falando. Esse será o próximo vídeo.
Mas houve abusos da devoção mariana, rapazes. Foco excessivo nela que parecem deixar seu
filho no fundo. Em honrar o seu lugar na história, alguns vão para comprimentos extravagantes,
o que faz com que pareça que eles fizeram dela o seu Deus.
No entanto, se você perguntar a maioria deles, eles vão dizer-lhe, "Eu adoro a Deus, mas eu
reverenciar Maria." Só parece que é assim com os outros.
Há, naturalmente, alguns que o carregam aos extremos ridículos-mas você pode ser certo que
Satanás está atrás daquele para desacreditar seu papel legítimo na igreja.
E quero fazer um último comentário sobre estátuas. Isto é o que diz a escritura. Isto é em Êxodo
20, e é o segundo dos dez mandamentos.
"Tu não farás a ti qualquer imagem Graven, ou qualquer semelhança de qualquer coisa que
está no céu acima, ou que está na terra abaixo, ou que está na água debaixo da terra. Não te
ajoelharás a eles nem os servirás. "
Agora, exatamente o que é uma imagem Graven? Imagem de Graven: um objeto da adoração
cinzelado geralmente da madeira ou da pedra; um ídolo.
Então, aqui o senhor está dizendo que você não vai fazer nada parecido com qualquer coisa
criada que está no céu acima, ou que está na terra abaixo, ou que está na água a terra... e
adorá-lo.
Ok? Então, duas coisas têm que ser evidentes aqui. Primeiro de tudo, é algo que você fez. E em
segundo lugar-você adorá-lo.
Nwo. Se você não adorá-lo, não é um ídolo!
Ele não disse para não fazer nada, ele disse para não fazer e adorar nada.
Agora, para provar o meu ponto, quando ele deu a Moisés as instruções para a construção da
Arca da Aliança, o senhor disse:
"Você deve fazer um assento de misericórdia de ouro puro, dois e meio cúbitos de
comprimento e um e meio cúbitos de largura. Você deve fazer dois Querubins de ouro, fazê-los
de trabalho martelado nas duas extremidades do propiciatório. Faça um querubim em uma
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extremidade e um querubim na outra extremidade; Você deve fazer o querubim de uma peça
com o propiciatório em suas duas extremidades. Os querubins devem ter suas asas espalhadas
para cima, cobrindo o propiciatório com suas asas e enfrentando um ao outro; os rostos dos
querubins devem ser virados para o propiciatório. Você deve colocar o assento de misericórdia
no topo da arca, e no Arca Você deve colocar o testemunho que eu vou dar a você. Êxodo
25:17-21
Agora, quando o padre entrou no Santo dos Santos, ele não adorou os querubins. Ele venerava
a Deus. E quando você vê alguém ajoelhado uma estátua de Maria, eles não estão adorando-aeles estão pedindo-lhe para orar por eles. Mas eles estão pedindo em grande indenização.
Porque ela é a mãe de Jesus.
Ainda assim, você pediria ao seu pastor para orar por você!
Ela é uma intercessora maravilhosa, e você vai receber milagres fora da temporada, porque ela
assumiu para você.
Outra coisa. Ela sabe muito bem o que seu filho não gosta, e ela vai fazer você saber, através do
Espírito Santo, que há coisas que você precisa mudar. Ela também vai orar para que Deus lhe dê
essas graças. Ela é uma intercessora maravilhosa e uma mãe para aqueles que vão recebê-la.
Sem dúvida, alguns de vocês vão envergonhar-se terrivelmente e fazer um comentário, "mas
Deus disse que você não é para adorar estátuas!" Eu vou deixar para você, Heartdwellers, para
responder a essa. Porque eu estou realmente cansado disso...
Eu vou para isso mais tarde, mas o responsável por tal observação tem tanto um espírito
religioso ou um espírito obtuso, ambos os quais são demônios mentirosos que torcer e
distorcer cada coisa boa que Deus faz, assim como eles fazem torção e distorção orando em
línguas e os dons de Hol Espírito de y. A mesma coisa. Isso é um espírito religioso.
Rezem por uns aos outros queridos. Ore muito que a verdade será recebida em toda a
humildade; que todo espírito religioso será exposto pelo que é.
Não quero machucá-lo de forma alguma. Eu te amo muito! Mas alguns de vocês estão em
cativeiro com um espírito religioso, e você precisa reconhecer a sua influência sobre você-e
renunciar a ele. Então você será livre e claro para estudar as escrituras e receber o que eles
realmente dizem.

Está rezando? A oração é crítica agora!
2 de setembro de 2018
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Deus te abençoe, Heartdwellers. Eu estava apenas no
meio de responder a comentários, e o senhor
começou a falar comigo. Só vou ler para você o que ele
tinha a dizer.
"Meus filhos, por que eu pediria a você para orar o
Rosário por estes homens? Estou te enganando? Ou
estou apontando para o escolhido para ajudar com as
almas desses homens. Enquanto vocês estão
discutindo sobre isso e aquilo, Clare está usando seu tempo para responder.
"Espero que você esteja orando por eles, como eu lhe pedi.
"Você não estava confortável com o coroa divina misericórdia também, até Clare introduziu-lhe.
Agora você pode sentir o poder e a paz nele. Devo reter comida sólida de você? Devo continuar
a alimentá-lo Pablum? Ou o status quo.
"Ou devo esticar e abrir seus corações para novas verdades que foram descuidados?
"Este canal não é para todos. Se você está definido em seus caminhos e você acha que seu
pastor, sua denominação, e você sabe tudo o que há para saber-você realmente não vai gostar
daqui. Porque estou abrindo o entendimento para Clare que irá desafiar seus antigos sistemas
de crenças.
"Você fala com Clare sobre ídolos e aponta para as pessoas reverenciando minha mãe. E ainda,
alguns de vocês têm contas de cartão de crédito que você não pode acompanhar, para que você
não pode atender às necessidades reais de sua família. Posso dizer, os itens nesses cartões de
crédito são ídolos que impedem que você me sirva totalmente? Eu não te disse, "Não deve nada
a ninguém, mas a amar uns aos outros, pois ele que ama outro tem cumprido a Lei.’ Romanos
13
"E ainda, a sua luxúria e atração para as coisas do mundo fizeram-lhe idólatras, privando-o do
tempo que você deve estar em oração, porque você teve que ter outro trabalho para pagar
contas.
"Isto é idolatria. Não os meus filhos ajoelhados e reverenciando uma imagem da minha mãe.
"Clare não acredita em qualquer diferente agora do que ela fez quando você encontrou pela
primeira vez este canal. E eu estou levando-a para águas mais profundas. Você é bem-vindo
para ficar e aprender a nadar.
"Ou ficar no banco de seus equívocos estimados do que minha palavra diz.
"De qualquer forma, eu ainda vou te amar e guiá-lo.
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"Mas, por favor, fique ocupado em oração. Estes são tempos muito traiçoeiros, e ainda há
grande perigo de que haverá um acontecimento trágico na América. Por favor, fique de joelhos
para este tempo.
E eu só quero fazer uma nota, aqui. Nestes últimos dias ele tem aludido a algo pesado no ar.
Carol está sentindo isso, e nossos outros intercessores estão sentindo. E nós estamos orando
contra isso, bem como para estes homens em cativeiro para Satanás. Eles provavelmente serão
executados. Mas para onde vão após a execução depende muito de nossas orações.
Jesus continuou, "E para aqueles de vocês que estão sinceramente lutando para entender, eu
vou esclarecer tudo para você, porque você me ama e você está sinceramente buscando a
verdade. Apenas certifique-se de arrancar e ligar todos os espíritos religiosos, a cada dia, até
que não haja mais reação instintiva, e você tem trabalhado com suas perguntas.
"Porque nós vamos continuar a ir mais fundo."
Deus te abençoe, Heartdwellers. Esse foi o fim de sua mensagem. Por favor, ore por estes
homens e as situações que estão se preparando para fora de nossa visão e compreensão.

ALERTA elevado: estado profundo ajustado para começar a guerra de mundo III
3 de setembro de 2018
Ok, queridos-isso é muito, muito sério. Este é um alerta
de alta oração.
Estamos à beira da segunda guerra mundial.
Eu tinha puxado duas cartas Rhemas no arrebatamento.
Entrei em oração e pedi ao senhor.
E eu disse, "por favor, o que é isso?"
E ele disse, "É sobre a guerra."
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Sua cabeça estava para baixo e a coroa de espinhos estava nele.
"Um último final-tentativa, " Ele continua, "para a Cabala derrubar a América. Guerra. Querem
começar uma guerra e culpar a Coréia do Norte. É na fase final.
Imediatamente, depois que ele disse que para mim e eu digitei, eu recebi uma mensagem de
um antigo, oficial do exército de alta patente que trabalhou na inteligência. Acabei de enviarlhe um post eu corri em toda a Internet, e eu quase nunca olhar para essas coisas.
Mas ultimamente eu senti como eu precisei de manter-se com os bornes de Q. E isto é o que
dizia. (o post Q)
"Deve ser difícil comunicar.
Cada momento passado juntos é um momento que você não deve desperdiçar.
Wow! A inferência é que as famílias de todos os Estados Unidos estão em grande perigo.
E aqui está o que está por trás disso.
Os ex-presidentes se reuniram em uma reunião ultra-secreta usando um dispositivo especial
chamado....
(O telefone de Clare canta)
Sim, querida?
Tenho tido calafrios e arrepios. É só que... o cabelo está na parte de trás do meu pescoço!
Oh, meu Deus! Carol está tremendo, por todo o corpo.
Tenho leituras do senhor de novo. Espírito Santo. "Eu vou ter a certeza de levá-lo. Vou te salvar
nesse dia. Eu vou ter a certeza de levá-lo embora. Bendito é o homem. O senhor vai colocá-lo
em um lugar alto.
Só para entender, acabei de ter uma mensagem do senhor, que estamos à beira da segunda
guerra mundial. Que a Cabala vai tentar começar a segunda guerra mundial e culpar a Coréia do
Norte.
Oh, cara!
Então...
Não admira que eu tivesse essa compulsão de limpar!
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A testar... Tenho de levar esta mensagem. Tenho de ir, está bem?
Sim...
Eu te amo. Bem.
Eu também te amo. (Eles penduram-se)
(Clare novamente.) Bem, Ezequiel, como você pode ouvir, também está pegando nele. Estamos
numa posição séria e séria agora.
Certo, família. Só para ter a certeza que isto vem com bastante clareza. Vou começar de novo
com isso.
"Deve ser difícil comunicar.
Cada momento passado juntos é um momento que você não deve desperdiçar.
Wow! A inferência é que as famílias de todos os Estados Unidos estão em grande perigo.
Além disso, ele mencionou que os ex-presidentes, com Obama, tinham se reunido em um hotel
com 12 quartos, e tinha os militares fornecem dispositivos chamados SKIFs, que são como uma
câmara de inteligência selada, onde as pessoas podem entrar e falar e se comunicar on-line
sem ser detectado. E a inferência óbvia é que eles estão planejando algo realmente grande.
Então, eu perguntei a minha fonte, você poderia por favor ouvir este post Q e me diga o que
você acha?
Q é uma fonte de inteligência da casa branca, onde somos notificados das coisas que estão
acontecendo. Mas é meio que em código. Não está escrito muito claramente. Você... liga os
pontos e chega a uma conclusão. Dão-lhe a informação básica e deixam-no extrair sua própria
conclusão.
E é porque esta administração é muito transparente e tem os Patriots completamente
informados o melhor que pode.
Corri através deste post e alarmou-me por causa da maneira que foi escrito. É de hoje, na
verdade. Enviei-lhe que a ele e perguntou-lhe: ' você poderia verificar isso e me diga. O que é
isso?
Bem, logo depois que o senhor me deu esta mensagem, meu telefone Dings. E é uma
mensagem da fonte do exército para mim. E foi isso que ele disse.
"O grupo de líderes mundiais de elite está prestes a começar uma guerra para se protegerem,
para não serem pegos."
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Assim, assim que o senhor falou essas palavras para mim, e ele apitou meu telefone...
E ele disse: "eles vão tentar começar a segunda guerra mundial em vez de ser exposto ou preso.
É um aviso de que podemos estar em perigo, porque eles podem não ser completamente
desligado, mesmo que pareça que eles são totalmente desligamento. Biden foi servido e a
Cabala estão em pânico. Precisamos continuar orando. "
Então, entenda. Eles estão em pânico e eles vão tentar fazer algo ultrajante. Eles não se
importam conosco, eles não se importam com a nação. Eles só querem nos derrubar, do jeito
que puderem. E eu quero que todos nós rezemos. Muito, muito duro! Que o nosso povo vai
descobrir exatamente o que eles estão tentando fazer-e pará-lo!
Reze para que Deus entre e pare. Assim como ele parou mísseis de entrar e destruir um
complexo de apartamentos em Israel. UM alvo fácil. O míssil virou-se e foi para o mar, assim.
Rezemos, rezemos, rezemos para que o senhor intervenha e ele dê a volta a isto. É sério. Muito
sério, Heartdwellers. Por favor, ajoelhe-se e reze.
Está na fase final. Estão prestes a explodir. E não sei como isso vai acontecer, mas precisamos
orar para parar com isso. É tão sério.
O senhor falou comigo novamente, e ele disse, "É melhor você colocar o alerta para fora. Este é
um aviso grave.
Então, não vamos decepcioná-lo, ou aqueles cujas vidas estão em jogo. Vamos realmente cavar
e rezar para que Deus tenha piedade de nós.
O terço da misericórdia divina é muito poderoso nesta situação. Bem como o Rosário.
E aqui está uma bela oração que um dos nossos guerreiros de oração apenas postou:
Deus gracioso, a quem através de tudo de bom vem, e em cuja mente conhece as ações de
cada pessoa, pensamentos e motivos. Oramos para que seus anjos guerreiros sejam
imediatamente expedidos e prendam e fechem todos os inimigos e seitas que procuram
destruir os Estados Unidos.
Eu tomo agora a espada no meu ombro direito e levantá-la, e orar em nome do Santo Padre e
do Espírito Santo. Eu mato e destruo o trabalho de destruição sendo colocado pelos nossos
inimigos.
Em nome de Jesus e de seu sangue, cortamos todas as tentativas de derrubar nosso país.
Desmontamos e desarmamos todos os engenhos nucleares prontos. Nós atacamos com as
nossas espadas no coração de todos os inimigos, que eles tropeçariam e perderiam cada
pedacinho de ousadia.
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Senhor Deus, nosso pai celestial, nós o convocamos para lutar por nós e pelos Estados Unidos e
por todo o mundo. Levante-se e fique contra eles e certifique-se que nenhum dano é feito.
No Santo nome de Jesus oramos. Amém!
Reze, reze, reze. Amo-vos a todos. Deus te abençoe.

Corrigindo um erro no post Q
3 de setembro de 2018
Por favor, perdoe-me, senhor, por permitir que
minha curiosidade me tire do curso.
Oh... rapaz. Você não ama quando o senhor corrige
você? Tem sido um tempo desde a minha última
Correction...so público eu era devido para um, de
qualquer maneira.
É tão fácil ficar embrulhado em todas essas coisas Q e
estar com fome para o próximo petisco de informação. Embora este não seja o nosso canal.
Trata-se de manter a companhia de Jesus, amá-lo e confortá-lo como sua noiva. Bem como
carregar fardos para aqueles que serão perdidos para o pai sem as nossas orações.
Temos vindo a obter alguma intercessão muito intensa, com um monte de choro e sintomas
intensos. E sei que são tempos de grande perigo. E isso é tudo em toda a placa com
Heartdwellers diferentes. Não apenas os intercessores.
E minha curiosidade me tentou olhar para alguns posts Q. E eu interpretei mal o que estava
sendo dito... porque eu não deveria estar olhando. Então, eu queria pedir desculpas e definir o
registro reto. O senhor não quer que eu busque essas coisas, e minha curiosidade tem a melhor
parte de mim.
Eu tenho "correção de Deus" em oração e eu me perguntava: "o que é isso?" Então amanheceu
em mim que a mensagem que eu compartilhei com você a partir desse post foi concebido como
uma provocação para os chapéus pretos... Em outras palavras, "não resta muito tempo para
você; desfrutar de cada minuto. Em vez de dizer isso sobre as famílias americanas estarem em
grande perigo.
Agora, isso não cancela o que o senhor tinha dito! Mas acho que o Presidente tem tudo
controle.
Mas nossas orações ainda são muito, muito, muito importantes. E Jesus disse que estamos em
grande perigo, e também confirmou a ameaça de guerra ou um evento. Quando um
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Heartdweller que é também uma fonte militar chamada. Bem no calcanhar de falar com o
senhor. Na verdade, ele quase me interrompeu. E eu estava vendo o senhor, sofrendo a coroa
de espinhos. E ele nos disse que os chapéus pretos estão prontos para a guerra.
Então, a oração ainda é necessária.
Enquanto eu escrevia isto, um amigo bem informado escreveu-me isto:
Eu acredito que estamos uma ameaça, porque os bandidos têm apenas alguns momentos para
fazer algo enorme para evitar ser preso e desmontado. Nós encurralamos uma multidão furiosa
e insana do mal, e é capaz de qualquer coisa neste tempo e fará qualquer coisa que puder para
evitar ser derrotado.
"Muitos deles não se importam se eles morrem, e para eles, a prisão é o mesmo que a mortepara que eles não têm absolutamente nada a perder. Estamos em seus momentos finais para
reagir, e o senhor disse que "a América não vai permanecer ileso" na mesma mensagem sobre
as bombas de mala.
Acho que foi há algumas semanas.
Bem, isso nos leva de volta à estaca zero, pessoal...
Rezem pela nação. Rezem pelos infratores que serão perdidos a Deus, a menos que se
arrependam em seus últimos momentos.
E por favor. Reze por mim, para que eu não me empolgue novamente.
Amo-vos a todos. Deus te abençoe.

Traga seus medos para mim
4 de setembro de 2018
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Obrigado, doce pai Deus e Jesus, por suas amáveis e
encorajadoras palavras para nós.
Querida Heartdwellers, eu entrei em oração esta
manhã realmente anseio por uma palavra, só para
você. Algo especial para "acalmar as águas", por assim
dizer.
Então, eu disse: "Padre, por favor, fale comigo. Eu sei
que eu sou apenas poeira e cinzas, mas eu tenho uma responsabilidade para essas almas
preciosas. Existe alguma palavra de encorajamento que você pode oferecê-los?
A propósito, a razão pela qual me aproximei dele foi, estou trabalhando em um quadro dele, e
ele tem sido tão, tão, tão presente através de seus olhos nesta pintura. E eu tinha acabado de
ter uma boa comunhão com ele.
Então, o pai Deus começou, "Minha pequena Clare. Você se preocupa muito com isso, meus
filhos. Você não sabe que eu cobri-los e defini-los de lado para os meus propósitos? Você não
sabe que mesmo um cordeiro que se desvia, ou mesmo a ovelha e dois cordeiros, que eles não
serão perdidos para mim?
"Eu forneci um caminho para cada um deles. Muitos virão e se alimentarão em outros pastos,
até eu chamá-los de volta aqui, pois eu lhe dei comida muito especial. De fato, maná de uma
espécie, no deserto desta geração cristã. Eles se alimentaram de maná aqui, e aqueles que
ainda não estão prontos para atravessar para a terra prometida, eu amo e prever, também.
"Meu povo, você está nesta geração de cristãos que enfrenta a mais traiçoeira das mentiras em
sua caminhada comigo. E é preciso muita coragem para quebrar fileiras e ficar fora da
segurança do campo. Mas digo-vos isso, apóstatas estão correndo livre e vai reunir muitos
adeptos, porque eles estão ensinando conforto, prosperidade e entretenimento, em vez de
adoração, de longo sofrimento, sacrifício e autonegação, bem como todos os modos de ensino
superficials que não desafiem os valores mundanos.
"Você vai perder o interesse e muito tempo para algo mais profundo. Assim como você, Clare,
quando deixou o acampamento para trás. Então a verdade irá contrastar a escuridão em que
você tem vivido. A Cruz terá um grande apelo. Viver para mim e renunciar ao mundo irá atraí-lo
mais profundamente, porque você tem esgotado o que a Igreja mundana oferece e ainda não
encontrou o significado mais profundo e alegria que você sente que você deve ter em seguir o
meu filho.
"O que você está lidando agora é o medo. Medo de estar errado, medo de perder a sua
salvação, o medo da idolatria. E acima de tudo, medo de quebrar fileiras. E Clare sabe que o
medo bem, pois temos feito isso Oh, tantas vezes. Se você está definido em seus caminhos e ter
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encontrado um lugar que apela para eles e se adapte a sua zona de conforto, você não vai
querer quebrar fileiras. A menos que você esteja muito, muito faminto de fato.
"Outros terão que me procurar para a coragem de entrar em um mundo diferente do que eles
conheciam. Há tanta coisa que você, Clare, e outros ainda não sabem sobre a fé. Mas você sabe
a coisa mais importante e essencial: o amor. Não há conhecimento mais elevado do que o de
amar uns aos outros com um coração puro e incondicionalmente. Isso é o que você está
ensinando aqui.
"Em vez de lutar com as doutrinas, é de primordial importância que o amor e o serviço sejam
ensinados e vividos todos os dias.
"No que diz respeito à Virgem Mãe de meu filho, alguns estão me buscando com todos os seus
corações e estão tendo encontros com ela que provam sua missão na terra. Outros estão sendo
vaiados por espíritos familiares e estão sendo alimentados mentiras, que são muito difíceis de
discernir, e trazer com eles mais mentiras. Alguns de vocês conhecem a minha voz tão bem, que
superaram os vossos medos e são joyed para terem este dom.
"Paciência é a chave, eu não forço ninguém. Em vez disso, eu dou um presente e esperar
pacientemente para você abri-lo. Alguns nunca fazem, e isso me dói muito. Mas outros que o
fazem, me trazem grande consolo.
"A igreja está em uma grande batalha agora. As correntes transversais de julgamento,
animosidade, crítica, suspeita, e todo tipo de veneno decorrente do sectarismo foi absorvido
com sucesso e dividiu o corpo. É evidente em certas correções que outros tomam sobre si
mesmos para fazer, quando na verdade eles são os únicos que faltam na compreensão e na
doutrina sadia.
"Mesmo quando eu enviei o meu Espírito Santo para reavivar a igreja, sem um olho para as
doutrinas, ele foi atacado e desmontada.
"Que triste! Ao invés de ser o grande equipamento que eu queria que ele fosse, Satanás usou
isso como uma outra ocasião para causar calúnia e divisão.
"Meu povo, alguns de vocês ainda não aprenderam a julgar pelos frutos. É por isso que eu devo
ter muita paciência e trazê-lo em torno de outra maneira, até que você é forte o suficiente para
comer alimentos sólidos. Medo e ignorância são seus maiores inimigos. Tintas medo um rosto
sombrio em cada novoVocê idéia, e sem buscar a verdade através das Escrituras, orgulho e
cegueira controlar suas decisões.
"Estou a pôr os cativos livres neste canal. Estou equipando-os com a plenitude da igreja. Estou
desenhando-os em profunda intimidade e satisfação-Sim, até mesmo a satisfação em meus
braços amorosos, profunda comunhão, e alegria explosiva na minha presença.
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"Continue a fazer o seu melhor e eu vou fazer o resto.
"Eu te amo, Meu filha, e elogiá-lo por sua fidelidade em liderar este rebanho. Meu corpo é
preenchido com aqueles que recusam o pensamento de ensinar a verdade que vai chamar a
crítica e quebrar a sua popularidade com o status quo.
"Aqueles que me seguem incondicionalmente, no entanto, são a mais pura e perfumada
pomada para o meu coração."
E esse foi o fim da mensagem do pai.
Então Jesus começou, "Crianças, você vai conhecê-los por seus frutos. Tome seu tempo com as
escrituras, examine tudo em uma nova luz, e trazê-lo diante de mim na fé sólida que eu vou
esclarecê-lo para você. Não confiem nas opiniões dos homens, pois em muitos casos eles estão
apenas repetindo as opiniões e doutrinas de seus pais. Busque apenas a verdade, não importa o
custo, e não feche a porta no rosto da minha mãe.
"Eu amo todos vocês para distração, e vai abençoá-lo e guiá-lo para o grau que você se deitou, e
pegar sua cruz e siga-me.
"Anseio por te levar para casa, meus fiéis. Eu realmente anseio tê-lo comigo. Eu vi sua fidelidade
em oração. Eu vi a tua dor física, as tuas fraquezas, a maneira como és decorrida e acusada por
outros com menos fé. E eu vi a sua paciência e bondade diante dos insultos.
"Verdadeiramente, vocês são formados em seus corações depois da minha imagem.
"As orações, jejuns e vigílias que você tem suportado por políticos culpados-não só teve um
impacto em seu lugar na eternidade, ele tocou aqueles ao seu redor também. Quão bela é a sua
fé quando você vive é.
"Você trouxe honra ao meu nome pela forma como você tem tratado dissidentes neste canal. É
o que anseio ouvir de todos aqueles que confessam o meu nome.
"Não lamente por aqueles que rejeitam seus melhores esforços. Você e eu plantamos uma
semente em seus corações, e no tempo apropriado ele virá à fruição. Anseio por fortalecer-te no
meu corpo e sangue. Por favor, faça exigências sobre ele em total fé, e você vai tirar os maiores
benefícios a partir dele.
"Seja abençoado agora com um aumento no discernimento, pois rezei por você."
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Estar pronto Para Me para levá-lo a qualquer momento
9 de setembro de 2018
Senhor, precisamos de sua força para o que está por
vir. Por favor, visite-nos com coragem e fidelidade.
Amém.
Bem, meu querido Heartdwellers. Guerras e rumores
de guerras... Rumores de retaliação pelos pés de ferro
e barro — isto é, da visão que Daniel tinha da estátua,
e o governo final do mundo antes do retorno do
senhor. Desmoronaria, porque o ferro e a argila não
podem aderir um ao outro. Assim, os pés de barro estão furiosos e assustados, e tendo
planejado por um momento na história como esta, fizeram-se vários cenários malignos para
causar danos à América.
Assim, ainda estamos orando por nosso Presidente e processo que em breve será tornado
público.
Perguntei ao senhor, "por favor, diga-me o que está acontecendo, senhor?"
Jesus respondeu: "O que está acontecendo é incrível além da crença, é tão complicado. É além
de acreditar-e ainda é verdade. Como você diz, a verdade é mais estranha que a ficção.
"Além de toda a adoração satânica, há mudanças de terra acontecendo-muitos precipitado
pelos pés de barro". Guerra geofísica. Pecados contra a humanidade. Hediondo, insensível,
pecados insensíveis onde as pessoas são apenas números. E destina-se a desalojar Nações de
sua identidade nacional e ameaçá-los na teia do mal que está consumindo todas as nações da
terra em sua identidade.
"Ou você joga bola... ou sua nação fica devastada."
E aqui-eu estou falando sobre o Japão, que não tem sido cooperativa com os pés de barro.
Como resultado, sofreu dois terremotos de 8 pontos nas últimas três semanas. Escorregas de
lama. Tufão poderoso, muito poderoso, deslizamentos de votos. Apenas coisas terríveis com
um monte de mortos. Inacreditável. E eu acho que tudo está sendo feito pelos pés de barro e
sua tecnologia Tesla.
E o senhor disse: "Ou você joga bola... ou sua nação fica devastada."
Fukushima, eu acho, foi retaliação, também. 'Causa Eles não iriam junto com "o plano". E na
verdade, há outra usina nuclear que está em perigo agora, no Japão. Não sei muito sobre isso.
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Então, o senhor continuou, "Você está pensando no tsunami, e bem você deve ser."
Ele está falando aqui sobre um dos nossos guerreiros de oração teve uma visão de um tsunami
chegando à Baía de São Francisco. E inundando a noiva da baía, a ponte de São Francisco e tudo
isso. Ela foi apanhada no tsunami e levada para o mar, e acabou de volta em uma praia ao sul
de lá. Ainda vivo. Mas muitas pessoas mortas estavam sendo lavadas na praia. Foi muito, muito
traumático.
Então, de qualquer maneira. Tenho pensado muito nisso. E a razão é, enquanto eles estão
desmontando essas linhas de falhas fora do Japão. Estes poderosos, poderosos 8,1, 8,3... Agora,
eles os rebaixaram. Eles rebaixaram os números. Mas eu não confio nisso, porque eles fazem
isso só para fazer parecer que não era tão importante.
Mas com terremotos tão poderosos, eles poderiam gerar um tsunami, eles poderiam percorrer
todo o caminho através do Oceano Pacífico e hit San Francisco-sem qualquer problema em
tudo. E essa é uma das razões pelas quais eu estava pensando naquele tsunami, que isso talvez
seja a coisa da bandeira falsa que eles vão fazer.
Então. O senhor disse, "Você está pensando no tsunami, e bem você deve ser. Há uma grande
possibilidade de que será um evento geopolítico para aleijar a América. Mas não só são
Francisco-a costa leste e Nova York, também.
E eles têm uma super tempestade. Eles têm um furacão de categoria 4 chegando, indo para a
Carolina agora. Mas ainda está no mar, e pode facilmente ir para o norte. E seria como os "pés
de barro" para empurrar essa coisa para o norte para atingir Washington DC, em torno do
tempo que as audiências de confirmação são, para o juiz Kavanaugh.
O senhor continuou, "Muitas coisas estão sendo mantidas de volta pela oração e jejum."
Eu quero confessar a vocês, eu não tenho sido capaz de jejuar. Na verdade, tenho procurado
comida de conforto. Fui desleixado e preguiçoso e tinha desejos severos. Não consegui me
controlar. Então... se alguns de vocês estão tendo os mesmos problemas e os mesmos
problemas, por favor, não se sinta mal. Porque eu... Sou tão fracassado quanto qualquer um.
Mas acho que o senhor vai me dar a graça de conquistá-la. Veremos. Vamos apenas dizer que
estou emocionalmente muito perturbado, e também o Ezequiel. Muito sobrecarregado e muito
perturbado sobre o que está acontecendo, o que poderia acontecer nas mãos dessas pessoas
que não têm escrúpulos em tudo.
Então. Continuando, o senhor disse, "Muitas coisas estão sendo mantidas de volta pela oração
e jejum. O que você viu no passado virá aproximadamente; é apenas uma questão de tempo. No
entanto, as boas pessoas desta nação têm orado e apoiado o meu homem para o cargo de
Presidente, a fim de restaurar os valores piedosos para esta nação-ea batalha é feroz. E não é
nada de novo dizer-vos que os pés de ferro e barro lançaram a sua rede de maldade sobre o
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mundo inteiro, para que Satanás possa usá-lo como uma rede de arrasto, levando as almas
para o inferno.
"O tempo é curto, e o que está sendo implementado é tragédia após tragédia para a América.
Mas eu não retirei a minha proteção, porque seu povo ter acordado de um sono muito longo na
conforto de suas camas de penas. Porque eles escolheram lutar, eu fui para a guerra com eles.
Isso não significa que não haverá incidentes de sofrimento. Significa que estou do lado deles, e
já escondi vários golpes devastadores por causa das orações dos cidadãos.
"Eu recebo o arrependimento como uma mirra, oferecido em censores de ouro sólidos. É para
mim o mais perfumado dos sacrifícios, mesmo em memória da minha infância, os dons dos reise da crucificação. Tantos se arrependeram e continuam a se arrepender diariamente, não posso
ignorar seus súplicas.
É por isso que protegi este presidente e lhe dei grande favor em esmagar esta serpente seus pés.
Senhor, como faço para preparar o Heartdwellers para o que está para acontecer? Existe
alguma coisa que você pode nos dar heads-up on?
"Eu amo meu povo tão ternamente. Não desejo que nada os atinja, e trabalho encorajando a
oração para os proteger. Mas chega um momento em que as coisas estão nas mãos do pai e
cabe a ele a partir daí.
"Há muitas razões pelas quais as coisas acontecem neste país; Não é tudo política. Alguns têm a
ver com o pecado, como o pecado do aborto. Mas porque as pessoas são contra isso, e lutando
ativamente, o castigo será muito menos severo. Ainda assim, o sangue dos inocentes mortos
chama-me dia e noite, e eu não posso ignorá-lo.
Senhor, o que gostaria de dizer na mensagem de hoje?
Ele continuou, "Sei que estás preocupada, Clare, mas não deixes que isto ultrapasse o que
sobrou do teu dia. Em todas as coisas, moderação. E acima de tudo — confiança.
"Meu coração para o meu povo é acima de tudo: esteja pronto para eu levá-lo a qualquer
momento. Conheça a condição de sua alma diante de mim. saiba que você está limpo e pronto
para me encontrar. passe um tempo em adoração e adoração e não dê o seu coração e mente a
perseguições inúteis. Não espere até Calamity para acertar contas comigo. Não pendure seus
pés sobre a cerca, mas seja firmemente plantado no lado direito, não brincando com o pecado.
"Apesar de eu ter trabalhado com todos vocês por quase quatro anos agora, para estar prontoainda muitos de vocês não estão prontos. Muitos são apanhados no mundo e não têm idéia do
que poderia acontecer com eles no próximo minuto. Portanto, eles não estão prontos para o
que está por vir.
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"É bom que muitos de vocês tenham despertado para eventos políticos e como suas liberdades
foram severamente comprometidas. É bom estar preparado para emergências e manter um
olhar atento sobre aqueles que você ama.
"Mas o mais importante é o seu relacionamento comigo. Mesmo se você estivesse
sobrecarregado no meio De as águas de um tsunami, você tem que me agarrar. Você tem
certeza de onde está indo.
"Muitos estão adiando sua conversão até que seja tarde demais. Não se desconheça. Não
arraste seus pés em se arrepender por seus pecados. Não suponha que você tem amanhã para
fazê-lo. Sua vida poderia terminar nesta mesma noite, e se você tem atrasado sua conversão
completa para um pecado do animal de estimação-sua alma e destino estão no perigo.
"Meus amados, espero por vocês dia e noite para compartilhar o tempo com vocês, para
despertar seus corações para o meu amor apaixonado por você. A maioria de vocês me evita,
porque você não entende o quão ternamente e completamente e incondicionalmente eu te amo
ou estou apaixonado por você.
"Eu não tenho ilusões sobre o seu curto-vindas, mas mesmo assim, você é tão bonita para mim.
Uma criação preciosa que reconheceu seu criador está além do valor para mim. Muitos não me
reconheceram. IssoQuando Finalmente um faz, meu coração estoura para a alegria de estar em
comunhão com um tal como este!
"Se você realmente tem isso, você não iria arrastar os pés que entram em oração. Você não
teria medo de trabalhar em seus defeitos, porque eu diria para você, ' Venha! Vamos raciocinar
juntos. Essas coisas são demais para você cuidar sozinha. Deixe-me viver através de você e
ajudá-lo a lidar com eles. Vamos fazer isso juntos, de mãos dadas e trabalhando o nosso
caminho através deles.
"Esse é o meu coração — e ainda assim você se distancia de mim, por causa da falsa culpa que
Satanás continuamente acusa com você. Tudo o que importa para mim é que nos reconciliamos.
Que você finalmente encontrar o seu lar em meu coração, nunca para afastar de lá. Em meu
coração você ouve minha voz, sente minhas emoções, descansa em meus braços, e seja mantida
das maxilas constantes, estalando dos lobos e dos chacais atribuídos para atormentá-lo com a
culpa falsa.
"Aqui é onde eu quero que você esteja: no meu coração. Livre de disputa, alegando, temendo,
slinking afastado em falsa culpa; livre do pecado, e continuamente sendo mantida livre do
pecado. Esta é a sua herança. Isto é o que eu morri na Cruz para obter para você.
"Não desperdice mais tempo confessando e se arrependendo de seus pecados; Você não sabe o
que o amanhã te reserva.
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"Mas se você está em mim, você sabe que meus braços abertos e coração estão sempre em seus
amanhãs, e você não precisa temer a praga que destrói ao meio-dia, nem o terror da noite, nem
a flecha que voa de dia. Pois eu serei seu escudo e seu Salvador. E porque você me amou, eu vou
te proteger.
Esse foi o fim de sua mensagem.
E eu gostaria apenas de acrescentar, meus queridos, estamos muito perto de um avanço com o
governo. O avanço que todos esperávamos. Esta administração, o Presidente Trump e os que
trabalham com ele, tem jogado uma dama de xadrez de classe mundial com um bando de
fantoches de Satanás. Estamos quase lá. Espere, porque o passeio pode ficar muito acidentado.
Certifique-se que você sabe onde você está com o senhor, e ter tempo para confortá-lo para as
vidas inocentes que foram saqueados por políticos comedores de carne. Não quero ser
grosseiro, mas resume-se a isso. E agora chegou a sua hora, de ser exposto e eles estão lutando
em massa para impedir que isso aconteça.
Mas Deus olha para baixo do céu e ri-los ao desprezo, porque eles serão processados e levados
à justiça. Ele nos pediu para orar por eles, então nós fazemos. Gostaria que a administração
Trump tivesse um grupo de Ministros para fazer algum trabalho intensivo com cada um desses
antes de serem executados. Apenas uma pessoa poderia chegar até eles, que eles pecaram
mortalmente, e levá-los a se arrepender. Eu acredito que os outros iriam rachar, também. E
Então Quando eles morreram, eles teriam algo para olhar para frente.
E o senhor é muito sério sobre o estado de nossas almas diante dele. Não desperdice o tempose você tem o pecado, renuncie-o. Se você ama o seu pecado, saiba que quando você é
arrastado para o inferno você não será capaz de praticá-lo mais. Não haverá nada, mas pura
tortura-não por um minuto, ou um dia, ou um ano. Mas por toda a eternidade.
E preciosas noivas, por favor, sejam fiéis a orar por estas pobres almas que vão ser executadas.
Eles estão completamente enganados sobre o que está esperando por eles. Satanás mentiu
para eles, assim como ele os ensinou a mentir para nós. E eles serão recebidos por criaturas
grotescas que irão rasgá-los de membro em membro, apenas para que seus membros cresçam
de volta e sejam atormentados. Então, por favor, rezem por eles, que eles façam uma boa
confissão nos últimos momentos de sua vida.
E eu quero agradecer a todos vocês, Heartdwellers, que têm apoiado o canal. Muito obrigado
por tudo. Você tem nos mantido flutuando.
E estamos muito perto de obter o livro de cura feito. Temos alguns recursos agora para
imprimi-lo. Então, obrigado, caro Heartdwellers, por continuar a nos apoiar fielmente. Nós
agradecemos muito.
O Senhor abençoe a todos. Você é muito amada.
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Novas idéias sobre a oração
10 de setembro de 2018
Obrigado, querido Jesus e pai, pelas infusões de graça
que você acelera em nossas almas. Embora não
sejamos dignos, Você estão constantemente
mostrando o seu apreço por até mesmo o mais
pequeno das coisas que fazemos por você.
Bem, meu caro Heartdwellers, Ezequiel me disse que
algo quebrou na última hora. Isso foi provavelmente
duas ou três horas atrás. Também estou sentindo.
Ontem, eu carreguei um coração pesado e uma mente enevoada em torno de mim o dia todo.
Mas esta manhã, ele se foi e há alguma sensação de alegria restaurada. Acredito que suas
orações estão sendo atendidas, e o que pesava sobre o coração do senhor foi levantado.
Bom trabalho, guerreiros de oração, bom trabalho! Embora não possamos parar de rezar... Oh,
Deus!
Eu queria compartilhar com vocês um novo discernimento sobre a oração que foi esclarecido
para mim. Isso pode ser um grande consolo para alguns de vocês que sentiram que o senhor
não falou com vocês.
O que eu peguei aconteceu no dia seguinte à mensagem sobre Mary pairando sobre a cúpula
de capital, com os anjos indo e vindo de acordo com seu plano. Que, a propósito, é o plano do
senhor! Porque os seus corações estão tão Unidos de propósito. Mesmo como o nosso seria se
estivéssemos no céu.
Em qualquer caso, quando me sentei para me conectar com o senhor antes da oração, meu
coração foi subitamente infundido com fogo branco-quente e paz-que eu tinha cumprido a sua
vontade em trazer sua mãe para você. E então eu li algo de St. Padre Pio que eu só aconteceu
para abrir para um Rhema.
O livro é a direção espiritual de Padre Pio para cada dia por Gianluigi Pasquale. Aqui está o que
tinha a dizer.
Este é o Padre Pio falando sobre sua vida de oração.
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E começa aqui: "isto é o que ordinariamente acontece comigo durante a oração. Eu mal me
preparava para orar, quando de repente eu sinto minha alma começando a se relembrar em
paz e tranquilidade que eu não posso colocar em palavras. Meus sentidos permanecem
suspensos com exceção da minha audição, que muitas vezes não é suspensa, porque
geralmente esse sentido não me distrai. E devo dizer que mesmo quando um monte de barulho
está acontecendo ao meu redor, que não me incomoda, no mínimo.
Cara, eu adoraria esse presente!
"Isso vai ajudá-lo a entender", ele continua, "que raramente eu rezo usando minha mente.
Freqüentemente, em certos momentos, quando estou continuando a pensar sobre Deus-que
está sempre presente para mim-eu me distanciar um pouco da minha mente. E tudo de uma
vez, eu sinto nosso Senhor tocar o muito Centro da minha alma de uma forma bastante
penetrante e gentil. Na maioria das vezes, sinto-me compelido a chorar lágrimas de tristeza
pela minha infidelidade, e lágrimas de ternura por ter um pai tão bom, Woh está tão atento
para me convocar em sua presença.
Então, essa é uma visão muito bonita sobre a oração. Alguns de vocês têm tido esta experiência
em oração, e ainda se sentem distantes do senhor. Bem, eu quero que você entenda que,
quando você experimenta isso, é uma graça muito especial. UM belo lugar de União com o
senhor.
Então, eu estou muito familiarizado com essas lágrimas de tristeza por minha infidelidade e
lágrimas de ternura por ter um pai tão bom! Tudo que eu tenho que fazer estes dias é dar uma
olhada rápida em seus olhos no retrato que eu estou trabalhando e eu realmente "buscá-la" no
fundo da minha alma. Ele me ama!!!
E quando este maravilhoso tipo de oração acontece, é um dom poderoso que me enche de
transbordar para o dia inteiro, em apenas alguns instantes. Lembre-se, eu não deixo esse
estado de oração, eu bask nele, porque é tão rejuvenescedor e edificante.
Então, o que eu estou dizendo é que haverá momentos em que você entra em oração e você
sente movimento em seu coração, bom movimento. E esse é o nosso precioso senhor correndo
para nos abraçar e nos infundir com seu próprio ser.
Agora, quero mencionar a situação dos meus dois queridos amigos em Trinidad. A jovem, 16 e
grávida. Ela agora está grávida de sete meses e tendo contrações de Braxton Hicks.
Devido ao fato de que ela está vivendo tal opressão, o bebê cresceu dentro dela muito, muito
pouco. Então, ainda não é muito perceptível. Mas acredito que Deus fez isso deliberadamente,
para esconder sua gravidez, para que seu pai não a matasse ou a forçasse fisicamente a
abortar. Ainda estamos esperando que Deus aja, Heartdwellers.
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Não sabemos o que fazer até que o senhor nos mostre algo. Estamos esperando por ele.
Lembre-se, ela tem 16 anos e seu noivo tem 23, e eles foram amigos muito profundos desde a
infância. Agora precisamos tirá-la da ilha, os dois, fora da ilha. Espero que legalmente, se o pai
dela não a matar.
Estamos em prontidão para fazer uma proposta a ele para trazê-la para a América para
terminar a escola e ter o bebê. Nós já temos um trabalho de casa e babysitting para ela com
uma parteira, por isso estamos preparados para ela e seu noivo. Há também trabalho para ele.
Então, eu estou fazendo esta pergunta de maneira fora no campo esquerdo. Alguém aí tem um
avião particular, que pode removê-los da ilha sem ser detectado? É um tiro no tempo, mas pelo
menos vale a pena mencionar.
Prefiro infringir a lei para salvar a vida dela, e a vida do filho dela, do que vê-la desaparecer e
nunca mais ser ouvida. O pai, que é um pedreiro bem conectado, foi apenas há duas semanas
ameaçando movê-la para uma parte muito remota de Tobago, que é a outra metade da ilha de
Trinidad.
Bem, pelo menos continue a orar por seus entes queridos. Se não puder fazer mais nada, por
favor reze por eles. Tivemos várias pessoas a oferecer para ajudar, mas nada nunca veio de suas
pistas, por isso estamos de volta à estaca zero... à espera de Deus.
O Senhor te abençoe, Heartdwellers. E espero que este pequeno ensinamento sobre a oração
realmente edifica você, 'Causa Sei que muitos de vocês simplesmente não reconhecem o
movimento do senhor em seu coração. Ele tem tantas maneiras maravilhosas de nos tocar! Eu
acho que, uma das razões que ele me dá palavras, é para que eu possa compartilhá-los com
você.
Então, o Senhor te abençoe e te guarde. Logo teremos uma mensagem da Carol. Sua história
sobre por que ela reza o Rosário. E eu estou ansioso para compartilhar isso com você.

Por que rezo o Rosário
10 de setembro de 2018
O senhor perguntou a Carol, nossa administradora,
para por favor explicar por que ela reza o Rosário. E
é uma visão. Aconteceu em 28 de agosto de 2018.
Começa: por causa daqueles que estão lutando com
alguns dos conceitos e verdades que Jesus tem
compartilhado ultimamente, eu queria compartilhar
alguns dos meus próprios caminhos de
aprendizagem nestas coisas.
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Eu nasci em uma casa protestante não-pentecostal, e vivi neste tipo de ambiente de igreja os
primeiros 55 anos da minha vida. Na minha vida, Deus estava no céu, nunca se erguendo do seu
trono. Jesus estava sentado ao lado dele. Eu tinha recebido o Espírito Santo em minha vida
quando eu me tornei ' Born again'-mas ele não era para ser falado de depois disso. E Mary... era
aquela doce garota nos cartões de Natal todo mês de dezembro.
Eu não era apenas certo que essa mulher "na banheira stand-up" era que eu tinha visto na
grama de alguns dos meus amigos da escola. Mas eu tinha sido avisado para não falar sobre
isso.
Eu sabia que havia algo faltando e eu desejava encontrá-lo. Mas nenhum na minha família ou
círculo de amigos se importava, ou apoiava, minha busca. Quanto aos outros membros das
várias igrejas que a minha vida me guiou-eu mal ousei falar das coisas que eu sempre quis
saber.
Eu me casei e comecei a ter filhos, e o senhor tornou muito, muito claro que eu estava a
Homeschool estas cinco almas jovens. Na época, esta foi uma partida assustadora de ' o que
sempre foi "na minha vida! Meu pai ficou furioso. Meu marido inquieto. Estava convencido de
que ia destruir as suas vidas.
Mas eu obedeci a Deus.
Isaías cita o senhor, dizendo: "meus pensamentos não são seus pensamentos, nem seus
caminhos são meus caminhos." Quantas vezes ele prova essas palavras em nossas vidas!
O Senhor usou a minha obediência a ele neste para começar a abrir a "caixa" que eu tinha sido
ensinado, toda a minha vida, para mantê-lo cuidadosamente dentro A partir desse ponto,
lentamente e silenciosamente, Jesus começou a me colocar em situações em que correr para o
seu coração era a única solução, o único lugar de paz. As escrituras, sozinhas, apenas não eram
suficientes-eu precisava do Salvador que os atravessou, também!
Ele trouxe livros para a minha atenção que eu sabia que eram verdade, mas teria escandaloso
aqueles que insistiram em manter uma Bíblia e um marcador entre ele e eu. Ele traria um
amigo aqui, outro lá, que entendia coisas que eu só podia ponderar. Eu estava começando a
acreditar em coisas que eu teria sido castigado para-tinha o meu ' outros amigos ' descobriu.
Mas eu sabia que essas coisas eram reais. E eu queria saber mais.
Um dia, não há muitos anos atrás, ele trouxe um amigo que poderia orar por mim em uma
língua que eu tinha pensado há muito tempo seria ' scary'-mas em vez fluiu sobre mim com
grande paz e beleza. Era como estar imerso numa sinfonia viva. E comecei a ansiar por
conhecer Jesus como nunca me permiti conhecê-lo antes.
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O dia em que fui batizado no espírito fez todas as verdades que eu suspeitava vir vivo! A "caixa"
foi agora rasgada aberta, e eu queria tudo dele. Comecei a procurá-lo, e tudo o que era uma
parte dele, com todo o meu coração, mente e alma.
Quase ao mesmo tempo, comecei a me perguntar sobre muitos dos meus ensinamentos
passados, pensamentos e crenças sobre Jesus, Deus pai, Espírito Santo. A nuvem de
testemunhas (de fato, quem eram eles?). Eshhhhhh! Mary... " (ela que nunca foi falado).
Percebi que minhas idéias não eram apenas muito, muito tendenciosas e limitadas-eles
estavam mortos de errado.
Eu queria saber a verdade, e nada menos.
Então, apenas cinco anos atrás, Jesus me permitiu experimentar um enorme ' Sucker punch'tão horrível, eu quase perdi a minha fé inteiramente. Mas como sempre, ele tomou o que
Satanás significava para o mal, e transformou-o em bom. Como parte do meu processo de cura,
ele me levou a participar de uma escola de profecia. Durante a primeira classe, Jesus abriu
meus olhos e ouvidos espirituais, e eu comecei a experimentar o mundo em que ele vive. Um
mundo que eu só sonhava em entrar-uma vez que eu tinha morrido e ido para casa para o céu.
Começamos a ter muitas jornadas juntos.
Ao mesmo tempo, ele me apresentou a nossa querida Clare: 0) como a nossa amizade se
desenvolveu, descobri que Clare era do "outro lado da rua", por assim dizer. Ela sabia tudo
sobre as coisas que eu foi ensinado a correr rapidamente longe de: ' coisas católicas. Ela me
encorajou a ler biografias de pessoas que eu nunca tinha ouvido falar. Como Faustina. Josefa. E
um homem chamado Padre Pio. Apaixonei-me por estas almas corajosas e gentis. Eu admirava
a sua tenacidade em dificuldades, e maravilhado com o quão perto, como íntima, a sua relação
com o senhor foi!
Toda a minha vida eu tinha sido dito que precisávamos para tirar as pessoas de ' que church'para que eles pudessem ser salvos! Mas essas pessoas conheciam Jesus de uma forma muito
superior a qualquer um que eu já tinha lido sobre as biografias "aprovadas" de homens e
mulheres conhecidas pelo meu mundo estéril e ecumênico.
Agora, Jesus começou a demolir, tijolo por tijolo, o que eu mais tarde percebi foi uma fortaleza
demoníaca da religião.
Ainda freqüentando a escola de profecias, entrei em uma classe chamada visitando o terceiro
céu. Como a classe prosseguiu, eu me encontrei no mar de vidro. Isso foi um pouco chocante.
Afinal, o pai Deus estava aqui-eu senti isso. MEU pai tinha sido um homem duro e irritado, e em
minha mente, pai Deus sempre foi alguém como ele. Jesus era muito mais seguro.
Mas a próxima coisa que eu sabia-eu tinha sido desenhado não para os pés do pai, mas até em
seu colo muito! Eu estava com medo! Como eu poderia estar aqui? O que ele ia fazer?
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Eu senti meus pés começam a wiggle-e quando eu olhei para baixo, eu vi que eu tinha-me
tornado uma menina de 5 outra vez, vestida em um vestido babado, macio-completo com
peúgas brancas do tornozelo e sapatas pretas, de couro da patente. Ainda mais surpreendente,
eu estava sendo aconchegado contra o peito do pai, diretamente sobre o seu coração,
aninhado na Crook do seu braço esquerdo. Ele sorriu para mim, e falou comigo com um amor
tão terno, eu sabia que tinha encontrado o meu pai.
E assim, em sua bondade eterna, papai começou a me levar em seu colo de vez em quando
para explicar as coisas para mim. Para me ajudar a encontrar a verdade. Para me ajudar a ver
como as coisas são diferentes no céu em comparação com a terra. Sempre e sempre, quando
ele faz isso, eu me vejo como uma criancinha. É assim que ele quer que a gente ouça e aprenda
com ele. Confiar. Inocente. Dispostos a acreditar nele, não importa o que podemos ter
"pensamento" antes.
Um dia, eu estava sentado no colo do papai, conversando com ele sobre algo que me
confundia. Maria tinha vindo ao meu canto de oração de manhã, e tinha indicado que iria
agradá-la, Jesus, e papai se eu fosse considerar orando a oração do Rosário.
Descobri que não entendia por que me pediam para fazer isso. Não estava dizendo as palavras
de uma oração-uma vez-suficiente? Eu já tinha lutado pelo terço da misericórdia. Mas isso foi
muito mais!
Eu estava disposto?
Perguntei ao papai, "por que você tem que repetir as palavras, uma e outra vez? O que tudo
isso significa, papai? Ele não me respondeu naquele dia.
Mas por obediência ao que eles tinham perguntado, eu encontrei uma versão musical desta
oração (a música tornou o terço mais fácil para mim. Por que não isso também?) e começou a
usá-lo para orar junto com, uma vez por dia.
Uma manhã, eu estava em adoração no meu balcão de orações, e eu tinha a minha música em
shuffle. Para minha surpresa, um rosário começou a tocar. E uma visão:
Eu me vi-como uma menina novamente-sentado em um cobertor no meio do ' meu ' Prado, no
jardim do meu coração. É aqui que Jesus adora vir caminhar e falar comigo, onde ele me diz
que encontra paz e alegria na minha pequena presença. É apenas um prado simples, mas eu
estou sempre em um cobertor macio, bonito na grama macia, baixa. Miríades de flores cobrem
o campo que me rodeia; flores minúsculas, delicadas de cores encantadoras, pálidas.
Então, eu estava sentado lá, examinando pedras brancas redondas, uma por uma. No fundo
estava tocando, "Ave Maria, cheia de graça. O senhor é convosco. Bendita sois vós entre as
mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós
pecadores, agora e na hora da nossa morte. "
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Em cada repetição, gostaria de pegar uma outra pedra, olhá-lo-talvez polonês um pouco com o
canto do meu avental-e colocá-lo em cima de muitos outros na minha cesta branca sempre
presente ao meu lado. (Eu costumo ter esta cesta comigo quando eu me vejo como uma
criança. O senhor traz muitas coisas surpreendentes fora dessa cesta!) Cada uma dessas pedras
era diferente da próxima, e era óbvio que eles representavam algo muito precioso e
acarinhado.
No início da segunda década, levantei-me do cobertor com a minha cesta na mão, levou as
pedras, um por um, e levantou-os para o papai. E eles se transformaram em belas, puras
pombas brancas e voou até ele! Eu ri de alegria! Eu entendi: cada parte desta oração era uma
oração, em si mesma. Cada vez que eu oferecia outra pedra, outra ave Maria, eu sabia que
alguém ia ser tocado pela minha pequena oração voando até o meu pai. Eu estava "ajudando"
meu pai de alguma forma, com este simples ato de obediência.
A visão mudou na terceira década. Agora eu estava vagando ao redor do campo, escolhendo
cuidadosamente apenas a flor certa para adicionar à minha cesta. Cada flor representava algo
que eu poderia oferecer ao meu pai, embora eu não sabia exatamente o que ainda.
De repente, eu estava em uma praia, perto da água. Neste ponto, uma glória estar estava
tocando. "Glória para o pai, e para o filho, e para o Espírito Santo, como era no início, é agora, e
sempre será, mundo sem fim. Amém. " As palavras moveram minha pequena alma com grande
amor, e eu fiquei olhando para o céu, louvando o papai com todo o meu coração. Sua criação e
a beleza e glória dele me oprimiram. Podia sentir a Majestade do oceano, a sua presença no ar,
o movimento e o poder e a martelada das ondas... o sol na areia. Meu coração ligado a ele em
sua totalidade.
A Ave Maria retomou, e eu comecei a andar na praia, à procura de conchas minúsculas e
pedaços de pedras bonitas, e colocá-los em minha cesta. Havia alegria e expectativa agora para
ter coisas preciosas para oferecer a ele!
Eu estava começando a entender. Em mim mesmo, eu não tinha nada, mas o que ele, ele
mesmo, tinha desenhado e formado. Nada além do que ele me deu pela primeira vez. Mas
como ele abriu meus olhos para onde e que esses tesouros eram-agora eu tinha algo a dar de
volta para ele. Cada tesouro que encontrei foi encapsulado nas palavras da oração. Cada
repetição da oração era uma oferta perfeitamente formada para ele, para ser usado para tocar
as vidas e as almas do povo deste mundo. Como eu entendi, eu me alegro que eu tinha tantas
chances de oferecer essas coisas para ele! Em apenas uma oração...
Outra parte da oração começou: "ó meu Jesus, perdoai-nos os nossos pecados. Salve-nos do
fogo do inferno. Levar todas as almas para o céu, e especialmente aqueles que mais necessitam
de tua misericórdia. Agora, como eu tinha cada vez que esta oração tinha sido cantada antes,
eu iria parar o que eu estava fazendo, fechar os olhos e orar com todo o meu coraçãozinho
"Jesus. Seja gentil com eles. Ajude-os a melhorar! Cure seus corações e almas para que eles
possam vir a conhecê-lo e amá-lo como eu faço!
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Eu estava entendendo ainda mais o poder dessas palavras de feltro de coração, e eu cantei com
grande entusiasmo! Até as gaivotas do ar pareciam juntar-se a mim desta vez.
Agora, na quarta década, eu me encontrei em uma floresta. A floresta era escura e um pouco
assustadora. Os sons não se acalmavam, como no mar. Eu ainda queria ter oferendas para Jesus
e Papa para dar aos outros, mas encontrar estes começaram a doer. Um inseto me mordeu...
Eu machuquei meus dedos pequenos movendo uma pedra pesada, mas encontrou um tesouro
abaixo dele-e colocou-o em minha cesta. Um galho arranhou meu braço enquanto eu estava
pegando outro. Eu torci meu tornozelo escalando um tronco, e gritou de dor! Mas apenas além
dela um tesouro leigos.
Eu não podia vê-los, mas eu sabia que minha família celestial estava em algum lugar próximopor isso mesmo que não era agradável, eu continuei olhando. Meu cesto encheu de novo,
apesar de meus sofrimentos. Ou talvez até mesmo-por causa deles.
Finalmente, a "glória seja" começou! "Glória para o pai, e para o filho, e para o Espírito Santo,
como era no início, é agora, e sempre será, mundo sem fim. Amém. " Eu ajustei a minha cesta
para baixo e dançou com todo o meu coraçãozinho, Twirling e cantando. Meu vestido voou
para fora em um círculo perfeito em torno de mim, minhas mãos foram levantadas agora,
aplaudindo, deliciando em você, minha Sagrada família! Tinha sido assustador, mas eu tinha
perseverado. E agora eu podia sentir todos sorrindo para mim.
A última década começou. Desta vez, eu estava sozinho em uma esquina. Andar por aí e passar
por mim era uma multidão sem fim de pessoas. Pessoas ocupadas, como nas ruas da baixa de
Filadélfia. Eles estavam todos apenas andando por mim, não prestar qualquer atenção, quer
para mim ou para o outro... Todos pareciam preocupados, tristes ou solitários.
Eu estava lá com a minha cesta sobre o meu braço, agora preenchido com as flores que eu
tinha escolhido no início do meu Prado. Eu queria tanto dar uma dessas preciosas flores para
essas pessoas. Mas eles não o teriam. Repetidamente, com cada repetição, eu seguraria para
fora uma flor e sorriria em alguém que passa perto. A maioria deles nem sequer me viu...
Ninguém aceitou um. Com lágrimas fluindo pelas minhas bochechas, eu finalmente levantei a
cesta inteira até o meu pai-e eles desapareceram. Eu sabia que ele encontraria pessoas que os
quisessem.
UMA oração final de nosso pai está perto do fim desta versão particular do Rosário. Enquanto
isso estava sendo cantado, minha visão terminou. Eu me vi brincando em um riacho, de volta
no jardim do meu coração. Eu estava de pé sobre uma pedra grande, plana no meio da água,
assistindo a uma escola de pouco, peixes coloridos nadar ao longo, rindo como eles escovados
pelos meus dedos e deslizou e em torno de meus dedos do pé.
Há uma grande rocha na borda deste córrego, e Jesus estava descansando-se contra ele,
tocando uma melodia encantadora em sua flauta, como ele muitas vezes faz. Mary estava
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sentada ao lado dele, apenas me vendo jogar, com um amor ' Mama ' sorriso em seu rosto.
Papai estava lá também, com uma mão no ombro. Seus olhos brilham quando ele está
satisfeito! Éramos uma família, desfrutando de um ' break ' no trabalho cansado de orar, sofrer,
e oferecendo para o bem de seus outros filhos. Aqueles que precisam tanto dele. Aqueles que
ainda não descobriram que ele é o próprio amor.
Porque Jesus tinha sido o único a começar o Rosário em primeiro lugar, uma vez que terminou,
uma nova canção começou. Este é um que ele sempre joga para mim, de Julie verdade: "Eu me
humilhar diante de você, Deus. Como uma criancinha... Como uma criancinha. Dê-me os olhos
para ver do ponto de vista de uma criança pequena. Onde tudo paira sobre mim. Onde as
pequenas coisas são realmente excitantes! E não se preocupe. Não se preocupe... " Como
perfeitamente esta canção refletiu toda a minha visão!
E assim, agradeço-lhe novamente, papai. Como ternamente você tem me mostrado o meu '
porquê ', porque eu estava disposto a deixar de lado o que todos disseram.
Em minha carne, e de acordo com o que eu tinha sido ensinado, estas orações pareciam
estranhas, ou mesmo tolas e ineficazes. Eu tinha acreditado que meus esforços feitos pelo
homem, pensamentos, orações e ministrações eram de alguma forma mais importantes do que
os que você deu ao seu povo, porque era assim que o mundo e a Igreja tão dividida tinham me
treinado para pensar.
Mas eu tenho que colocar de lado essas opiniões agora, e vieram a entender que seus
caminhos, Seu sabedoria, o que você fornece, o que você pede de nós, é sempre bonito e ser
acarinhados-muito acima dos julgamentos dos homens.
Agora eu entendo que esta simples oferta de orações foi dada ao pai, por causa do filho. Agora
sua mãe tem o "combustível" para abençoar muitos com graças. E agora eu sei que você segura
estas palavras e este pequeno esforço de obediência em alta estima.
Só porque eu tomei um pouco do meu tempo para oferecê-lo.
Que mistério! Que alegria! Você está além da compreensão, senhor... Mas eu gosto tanto
desses pedacinhos de gloriosas "espreita" em seu mundo. Obrigado.

Folhas do ouro
11 de setembro de 2018
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Obrigado, senhor, pelo tremendo presente que deu ao
seu corpo: a sua própria mãe. Por favor, ajude-nos a
conhecê-la e apreciá-la como a embaixadora do seu
coração, que ela realmente é.
Bem, cerca de 25 anos atrás, nós estávamos tendo um
grupo de oração de Rosário em Jacksonville, Florida. E
o Senhor apareceu. E perguntei-lhe: "Senhor, qual é o
seu coração para este grupo esta noite?"
Ele disse, "Diga a eles, meu coração espera. Meu coração espera. Eu fiz tudo por você. Dado
tudo para você. Agora tudo o que resta é a sua resposta. Meu coração espera.
Assim como de lado, isso foi logo após o Natal e todos nós temos sido ocupados com "muitas
coisas", como nosso Senhor disse uma vez Martha.
Ele continuou, "Quando você chega em casa do trabalho à noite, eu estou esperando. Enquanto
você assiste a televisão, eu estou esperando. Enquanto você conversa com os amigos no
telefone e ir às compras, eu estou esperando. Enquanto você lê o jornal e adormece, eu estou
esperando. Meu coração espera pacientemente para apenas um olhar de você em minha
direção.
Soa familiar, Heartdwellers? Ele não está a mudar. Ele é o mesmo para sempre. Ontem, hoje e
amanhã e para sempre. Ele já falou com a gente sobre isso antes.
Enfim. Mais tarde, durante o Rosário, uma brilhante luz celestial apareceu na sala iluminando
tudo. Isto estava no espírito. Não era uma coisa física que todos pudessem ver. Algumas
pessoas viram.
Os raios de luz eram iridescente-branco misturado com o ouro, e no meio desta glória estava a
nossa senhora de Fátima sorrindo para mim. Eu desloquei o meu olhar para o seu coração
imaculado. Transformou-se como rosas vermelhas perfeitas de cada matiz imaginável
multiplicado e derramado adiante, formando uma cascata contínua das rosas. Floresceram
espontaneamente, dando uma doçura intoxicante.
Que visão!
De repente, no final deste fluxo perfumado emergiu a palavra de Deus, as escrituras sagradas,
em chamas com luz dourada. Então a nossa senhora falou comigo, segurando a Bíblia aberta
em suas mãos.
Ela disse: "esta é a doçura de Deus."
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E me foi dada a entender que muitas palavras doces e preciosas são ditas a nós através de Jesus
em sua palavra. Lembrei-me de volta sobre o tempo em que eu ainda estava na escuridão e
tinha pego uma Bíblia para ler. Para mim, era apenas um livro e fazia pouco sentido. Mas no dia
seguinte à minha conversão, ele veio vivo; meu coração parou em suas trilhas pela beleza de
apenas uma frase.
Então a mãe abençoada reuniu uma seção de páginas em seus dedos e abanou-los. Eles
apareceram como multidões de folhas douradas, cintilando como "ouro puro, transparente
como vidro."
Ela começou a falar: "Estas são as promessas de Deus para o seu povo e eles são preciosos,
preciosos, preciosos."
Depois disso, as Escrituras se transformaram em uma espada de relâmpago que ela se estendia
para mim em suas palmas abertas.
"Este é o instrumento de cura de Deus", disse ela.
Também implicava que ele tinha o poder de curar e o poder de matar, tanto o mal da vontade
própria e os anjos das trevas que trabalham contra os planos de Deus.
Como está escrito na escritura: "pois de fato, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais nítida do
que qualquer espada de dois gumes, penetrando mesmo entre alma e espírito, articulações e
medula, e capaz de discernir reflexões e pensamentos do coração."
E é aqui que começa o meu comentário para o grupo.
Então, qual é a nossa resposta? Como devemos responder a estes belos ensinamentos que nos
são dados por nossa senhora e nosso senhor.
Primeiro de Todos...
E eu digo que, você sabe, olhando para trás sobre isso. Eu tenho que dizer que a escritura, em
parte, veio para ela também. 'Causa Ela deu à luz ao senhor, e ele deu à luz o novo testamento.
Em primeiro lugar, Jesus está esperando por nós. Ele está nos pedindo para desistir das muitas
atividades que enchem nossas vidas e tirar dele. Ele está nos pedindo para cortar os babados
fora de nossos horários, para ser menos curioso sobre coisas mundanas, TV e notícias. Para ser
menos fascinado com shopping centers e aquisição de bens mundanos que podem ser
roubados por ladrões, comido por mariposas-mas certamente vai subir em chamas no final.
Estar menos envolvido em longas conversas que podem se tornar sessões de fofocas, para não
mencionar a ofensa feita ao nosso Senhor e sua mãe, quando esquecemos a caridade.
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Todos nós temos fome de felicidade, paz e prazer. Mas quantas vezes temos bebido o nosso
preenchimento das coisas mundanas, sabemos pela experiência que o que era doce quando
começamos a tomá-lo, muito em breve se torna amargo e plana no dia seguinte. Todas as
coisas deste mundo e o prazer que eles trazem desvanecem-se.
Mas a palavra do senhor e sua doçura durarão para sempre.
Quando a festa acabar, todos vão para casa e você fica sozinho... muito, muito sozinho.
Machucando, confuso, carente — sem bugigangas, sem comida ou bebida, nem mesmo a
pessoa mais próxima de você pode tirar o vazio interior. Isto é, quando você está pronto para
receber a doçura de Deus. Isto é, quando sua palavra falada se torna um perfume espalhando
que ungi, acalma e cura a nossa ferida interior. Esta é a doçura de Deus.
Nesta bela imagem de "folhas de ouro", nossa senhora fala das promessas de Deus para nós.
Que tipo de rei ou rainha deixaria sua coroa estendida em um lugar comum onde poderia ser
roubada? Não, quando não está sendo usado, é armazenado seguro o fechamento & chave e a
guarda real. Quanto mais devemos proteger essas promessas no santuário de nossos corações?
E esta é a exortação de nossa senhora para nós, pois está escrito,
"Mary mantinha todas essas coisas, refletindo sobre elas em seu coração."
Ela estimava estas palavras, pois são as palavras da vida eterna.
Todos nós ouvimos a história do velho avarento que mantinha um tesouro escondido. Ele
freqüentemente trancava as portas, puxava as persianas e tirava seu tesouro, olhando por cima
de cada moeda dourada com muito cuidado; empilhamento, contando e recontando sua loja de
tesouros.
Quanto mais devemos nós, confiados com as preciosas promessas de Deus, remover o telefone,
trancar as portas, entrar em nossos armários de oração e aconchegar-se com Jesus e sua
palavra, ponderando em nossos corações os infinitos tesouros celestiais que ele colocou de
lado para nós e todos aqueles que amam H Im? Quanto mais devemos desejarmos ponderar e
alimentar-nos da palavra de Deus?
E finalmente, nossa senhora nos apresenta as Escrituras como uma espada. Uma espada da
vida, uma realidade imutável em um mundo de idéias e morais que são como bolsões de areia
movediça, deitados escondidos nos mares de deslocamento do humanismo secular e do
paganismo. A doçura e as promessas de Jesus são como o anestésico que nos prepara para a
cirurgia; as escrituras, como o bisturi que remove o câncer.
O Espírito Santo é o cirurgião consumado que permanece conosco para sempre. Ele está lá na
sala de recuperação, juntando todas as peças certas novamente e trazendo todos os que
estavam faltando. Ele é o único que levanta-nos para fora de nossas cadeiras de rodas e
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começa a terapia através da qual recuperamos a nossa capacidade de andar no poder de Deus
com um coração novo e purificado, em uma nova vida fresca.
Mas nenhuma dessas graças será de qualquer proveito para você ou eu, a menos que
responder, colocando em prática o que temos sido mostrados. Como será triste naquele dia,
quando o trono do juízo está diante de nós e é a nossa vez de fazer uma contabilidade das
muitas graças e luzes que foram concedidas. Se não respondermos a este pedido de nossa
senhora e de nosso Senhor para vir a ele agora e ser revigorado, purificado e fortalecido.
Quão belas são as recompensas e bênçãos para aqueles que respondem, deixando de lado suas
perseguições mundanas e dedicando mais tempo ao seu Salvador, à sua doçura, suas
promessas, sua cirurgia e reordenação de suas vidas.
Vamos refletir sobre estas palavras, "meu apenas um deve viver pela fé e se ele retira eu não
ter prazer nele." Pois não estamos entre aqueles que retiram e perecem, mas entre aqueles
que têm fé e possuem vida.

Esteja preparado: outro 9/11 vindo
11 de setembro de 2018
Jesus Você são o nosso protector e libertador.
Mantenha-nos perto do seu coração, apresse-nos a
orar, e salvar-nos naquele dia. Amém.
Minha preciosa família, eu estou fazendo isso muito
curto-eu pensei! Há cerca de uma hora pensei que seria
curto. Mas há uma outra mensagem que vem, é do
livro, UMA esperança no inverno vem, que é uma
coleção de aparências da mãe abençoada para nós.
Enfim. Nós terminamos aquele livro, a propósito, na
pequena madrugada antes da manhã de 911. Quando acordamos, as torres gêmeas estavam
desmoronando. UMA maneira incrível de acordar. E nós pensamos que é notável que
aconteceu logo após terminarmos o livro.
Esta manhã Ezequiel começou a tremer depois que ele viu no espírito, o senhor chorando em
uma imagem que ele mantém com ele.
Então ele tem uma leitura de Isaías 33:2-24
Senhor, seja gentil conosco; Estamos muito tempo para você. Ser a nossa força todas as
manhãs, a nossa salvação em tempo de angústia. No tumulto do seu exército, os povos fogem;
Quando você se levanta, o Nações Dispersão. Seu saque, ó nações, é colhido como por
gafanhotos jovens; como um enxame de Gafanhotos as pessoas atacam.

36

O senhor é exaltado, pois ele habita no alto; Ele vai encher Zion com sua justiça e retidão. Ele
será a base certa para o seu tempo, uma rica loja de salvação e sabedoria e conhecimento; o
medo do senhor é a chave para este tesouro. Olhe, seus bravos homens choram em voz alta
nas ruas; os emissários da paz choram amargamente. As rodovias estão desertas, não há
viajantes nas estradas. O Tratado está quebrado, suas testemunhas são desprezadas, ninguém
é respeitado.
A terra seca acima e desperdiça afastado, Líbano é envergonhado e Withers; Sharon é como o
Arabah, e bashn e Carmel drop suas folhas.
"Agora vou me levantar", diz o senhor. "Agora vou ser exaltado; Agora vou ser Erguido. Você
concebe o joio, você dá à luz a palha; sua respiração é um fogo que consome você. Os povos
serão queimados às cinzas; como corte espinheiros eles serão incendiados.
Você que está longe, ouvir o que eu fiz; Você que está perto, reconheça o meu poder! Os
pecadores em Sião estão aterrorizados; tremores agarra o ateu: "quem de nós pode habitar
com o fogo consumir? Quem de nós pode viver com a queima eterna?
Aqueles que caminham justamente e falam o que é certo, que rejeitam o ganho de extorsão e
manter suas mãos de aceitar subornos, que param seus ouvidos contra parcelas de assassinato
e fechar os olhos contra a contemplação do mal-eles são os únicos que vão habitar nas alturas ,
cujo refúgio será a fortaleza da montanha. Seu pão será fornecido, e a água não os falhará.
Em seus pensamentos você vai ponderar o terror anterior: "onde é que o oficial chefe? Onde
está o que levou a receita? Onde está o oficial encarregado das torres? Você verá essas pessoas
arrogantes não mais, pessoas cujo discurso é obscuro, cuja linguagem é estranha e
incompreensível. Porque o senhor é nosso juiz, o senhor é nosso legislador, o senhor é nosso
rei; é ele que nos vai salvar. Ninguém que vive em Sião dirá: "Estou doente"; e os pecados
daqueles que habitam lá serão perdoados.
Wow! Há muito em Isaías 33 para nós pensarmos. Isto é editado — eu puxei algumas partes
para fora. E definitivamente alude ao reinado de Cristo quando ele retorna. Mas antes disso,
um pouco de perda. As pessoas vão estar em chamas. Quem pode viver com o fogo que
consome. Quem de nós pode viver com a queima eterna. Hmmm.
Bem, nós não sabemos se este evento vai ser em Israel ou se vai ser em nosso solo. É apenas
algo que não sabemos. Ainda não.
E... Interessante. Enquanto Ezequiel estava recebendo isso. Ele está recebendo leituras sobre
isso há dias. E a festa de casamento do cordeiro. O senhor me disse que o arrebatamento seria
uma surpresa para mim. Eu ficaria muito surpreso se o arrebatamento veio agora. E eu não
acredito que vai. Acho que o que vai acontecer é que os pés de barro e ferro vão ser
esmagados. Tudo vai ser virado de cabeça para baixo e nós estamos indo para obter um indulto
da terrível corrupção que tem governado a terra em todos os países. E pareceu-me que viria
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com o reinado de Cristo. Mas o reinado de anti-Cristo ainda não chegou. Então, ainda não
chegamos lá. Parece que isso é quase uma prévia para a cena final.
Ok. Eu tenho uma leitura sobre por Gary Whetstone em seu livro, Faça o arco do medo. E meus
olhos só... É assim com o senhor. Eu vou ver um livro e ele vai tipo de chamar a minha atenção
e eu vou dizer, "Eu me pergunto se isso é um Rhema." Eu vou lá, e com certeza será um Rhema.
Abri para 9/11. Ele estava em NYC quando isso aconteceu.
Algo está vindo. Q tem nos alertado, o senhor tem nos alertado, que ele está vindo.
Quando 911 aconteceu, Gary estava na ilha de Manhattan. Um momento ele e seu filho
estavam acima do solo no transporte público, olhando para as torres gêmeas. Então eles foram
para o subterrâneo e quando eles vieram para cima, uma torre já tinha ido. Eles estavam a três
quarteirões de distância do marco zero. Oh, isso foi incrível! Eles saíram do metrô e as pessoas
estavam cobertas de cinzas, correndo por eles.
Ele faz um excelente ponto em seu livro. e é por isso que estou compartilhando isso com você.
Além do fato de que eu pensei que era praticamente não coincidência que o senhor trouxe
9/11 para cima.
Sua esposa estava assistindo na TV e eles estavam se comunicando. E eles continuavam a
passar as mesmas cenas... enquanto ele estava ali. E não tê-lo jogando uma e outra vez em sua
mente, então ele era muito mais calmo.
As emissoras de TV fazem isso deliberadamente para aumentar o medo e o pânico, que é o que
os pés de ferro e barro queriam realizar para justificar a última guerra.
A propósito, isto é o que eu chamo de adoradores de Satanás de elite dominante: O Ferro e pés
de barro. Vem do livro de Daniel capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor de uma enorme
estátua feita de diferentes elementos. Ouro, prata e bronze. Ferro. E argila e pés de ferro. E se
refere ao reinado de diferentes reinos na terra até o fim, que é os pés da estátua, argila e ferro
misturados, incapazes de segurar. Então uma pedra ardente, que eu acredito ser o Messias,
vem do céu e a destrói.
Vivemos naqueles tempos, queridos.
Então, por favor, reze, esteja preparado, esteja certo com Deus e saiba que ele está no controle
Supremo. E a oração tem o poder de mudar tudo. Se Deus te chama em oração travailing, vá
até ele imediatamente.
Senhor, tem algo a acrescentar?
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Jesus começou, "Não temam nada, pois eu seguro cada um de vós na palma da minha mão e
amo-vos para além da vossa capacidade humana de compreender. Portanto, não deixe nada
aterrorizar você. Não há nada que me leve de surpresa. Viva muito pelo espírito e você não vai
cumprir a luxúria da carne e estar no lugar errado na hora errada.
"O tempo está se aproximando rapidamente quando o Reino na terra dos pés de ferro e barro
será exposto ao público cego e surdo. Não mais as obras das trevas permanecem ocultas,
porque eu sou a luz e vou expô-los todos.
"Seu trabalho é permanecer em uma atitude de oração e arrependimento. Arrependa-se de sua
nação; Arrependa-se pelos seus próprios pecados. Não aponte o dedo ou julgue. Esse é o meu
trabalho sozinho, e eu não tomar gentilmente para aqueles que pensam que estão qualificados
para fazer o meu trabalho para mim.
"Parte da purificação desta nação é a chamada de despertar, exceto que desta vez ele será
usado para realizar o bem em vez do mal.
"Rezem muito por seu presidente e sua equipe. Eles estão enormes pressões todos os dias. E é só
a minha graça que os mantém indo. Seu trabalho é humanamente impossível, mas suas orações
levantá-los e ajudá-los a lidar e ficar.
Senhor, este ataque será contra Washington DC?
"Clare, eu não posso te dizer isso. Você tem que estabelecer a sua curiosidade, que infinita fonte
de distração, e descansar em mim. Eu sou Deus. Eu tenho preparado e estou de pé sobre todo o
processo de sua nação enfrenta. Eu não vou deixar ninguém para baixo. Ainda assim, devo
dizer-lhe que suas orações têm um impacto surpreendente sobre o que poderia ou não pode
acontecer.
"Todos vocês, sejam avisados. Você evitou o desastre após o desastre, porque levou seu coração
à oração.
"Agora, neste tempo, a oração ainda é uma força poderosa escrevendo a história deste mundo.
Não se desanime ou permitir que os demônios para batê-lo com condenação, como eles
freqüentemente fazem. Se em um momento você não pode orar como você gostaria, saiba que
eu tenho outros cobrindo para você, e na economia divina, quando eles vão para baixo-você se
levanta. Evite sempre as cadeias de condenação, pois elas enfraquecem tudo o que você faz.
"Tudo é orquestrado e ungido pelo meu espírito. Basta observar, estar preparado e vigilante
sobre suas próprias almas, porque Satanás vai tentar desviar sua atenção da oração para
alguma bugiganga ou distração.
"Quando você sente o apelo à oração, não hesite. Ir rapidamente para a oração.
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Então, queridos. Esta é a mensagem do senhor para hoje.
E por favor não entre em pânico. Não há necessidade de pânico. Apenas obedeça-o. Descanse
nele. Fique atento. Se você sentir a chamada para a oração-não ignorá-lo. Eu te amo muito.
Deus está no controle.
Bem... querido Heartdwellers. Esse foi o fim da mensagem que eu tinha para você hoje. Depois
que eu tinha terminado de editá-lo, o comprimento foi de 11 minutos e 9 segundos de
comprimento. Esta é uma confirmação e heads up do senhor que algo na escala de 911 está
prestes a acontecer.
Então, eu decidi voltar e gravar esta confirmação número impressionante para você ouvir.
Agora, eu quero compartilhar algo muito, muito importante com você. Havia alguns padres em
Hiroshima quando a bomba atômica foi retirada. Eles estavam na igreja rezando um rosário,
três quarteirões do marco zero. Tudo ao seu redor foi completamente destruído, exceto o
prédio onde estavam.
E acabei de procurar algumas informações para você. Chama-se o milagre de Hiroshima. O
ataque matou 80.000 pessoas instantaneamente. Pode ter causado cerca de 130.000 mortes,
principalmente civis.
Quatro sacerdotes estavam perto do hipocentro do ataque, mas sobreviveram à
catástrofe, e a radiação que matou milhares nos meses seguintes não teve nenhum
efeito sobre eles.
Eles estavam na reitoria da Igreja de nossa senhora da Assunção, um dos poucos
edifícios que resistiram à explosão da bomba. Pai Cieslik escreveu em seu diário que
eles só sustentavam pequenos ferimentos das janelas quebradas — mas nada resultante
da energia atômica que foi desencadeada.
Os médicos que tomaram conta deles depois advertiu-lhes que a radiação que
receberam produziria lesões graves, bem como doença e morte prematura.
(Agora, eu poderia acrescentar a isso, que eles estavam naquela área depois. E você sabe, estar
no site teria sido suficiente para eles para pegar radiação suficiente para causar problemas mais
tarde em sua vida.)
O diagnóstico nunca se materializou. (o artigo continua) Sem distúrbios jamais
desenvolvidos, e em 1976, o padre Schiffer participou do Congresso Eucarístico na
Filadélfia e contou sua história.
Ele confirmou que os outros sacerdotes ainda estavam vivos sem nenhuma doença. Eles
foram examinados por dezenas de médicos, cerca de 200 vezes, ao longo dos anos
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seguintes, sem qualquer vestígio da radiação que está sendo encontrada em seus
corpos.
Eles nunca duvidaram que tinham sido abençoados com a proteção de Deus e da
Santíssima Virgem Maria. "Vivíamos a mensagem de Fátima e rezámos o Rosário todos
os dias", explicaram.
E para aqueles que estão interessados em Fátima. Oh, algumas profecias surpreendentes
saíram da aparição de Fátima. E eu acredito que um deles era que a Igreja Católica perderia o
Fé. E que esta guerra acabaria. Foi a primeira guerra mundial. Mas se as pessoas não mudaram
seus caminhos, especialmente o modo como as pessoas se vestiam e se comportavam — a
folga. A frouxidão moral que estava lá. Se eles não mudassem seus caminhos, haveria uma
outra guerra pior que a primeira guerra mundial. E essa seria a segunda guerra mundial.
Então, as profecias dela foram absolutamente corretas.
Heartdwellers, será que o nosso Senhor lhe apresentou o Rosário por um momento como este?
Poderia ser que aqueles de vocês que são humildes o suficiente para buscar a intercessão da
mãe de Jesus, será ileso durante este evento, se você estiver em qualquer lugar perto dele?
Acredito que este foi o raciocínio do senhor, em parte. Por favor, considerem rezar o Rosário,
queridos, prestem atenção ao chamamento à oração.
Há rosários mais curtos na Internet do que aquele que colocamos no nosso site de música:
Heartdwellers Songs, que outro site do YouTube temos.
Ou você pode encontrar os mistérios na Internet e imprimi-los. Lembre-se, o poder do Rosário
tem a ver com os mistérios da vida do senhor, juntamente com a intercessão de nossa senhora
em seu nome e em nome de todo o mundo.
Os mistérios são os alegres, tristes e gloriosos. E a propósito, quando você reza com um
rosário, ele sai para 153 Ave Maria. Agora, nas Escrituras, eram exatamente 153 peixes que
contavam saindo das redes quando Jesus estava esperando na ilha por eles, com seu café da
manhã.
Então, a cada década, você medita sobre um mistério diferente, como a coroação de espinhos,
nos mistérios tristes. Então, há 5 mistérios no todo, na tristeza. E cinco mistérios na alegria e na
gloriosa. Seja certo meditar nos mistérios de sua vida quando você chama em sua intercessão
na Ave Maria, porque aquele é o coração do Rosário.
E qualquer outra coisa em sua vida que não tenha se rendido à oração, seja como o jovem casal
em cana. O casamento em cana que acabou o vinho. Jesus sabia que eles estavam sem vinho,
mas ele não fez nada sobre isso até que sua mãe interveio. Então, para aquelas coisas que você
tem orado sobre que não se moveram, não importa o quanto a oração e jejum que você faz.
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Você ainda tem um recurso para a intercessão dela. E eu garanto que é poderoso. E seu
trabalho é trazer Jesus mais perto de você.
Amo-vos a todos, queridos. Deus te abençoe.

Mais orações são necessárias nesta hora
13 de setembro de 2018
Senhor Jesus, precisamos de sua força e coragem para
continuar a oferecer sofrimentos para o mundo.
Ajude-nos, querido senhor, a perseverar na oração e
na negação. Ajude-nos a amá-lo mais do que nós
mesmos. Amém.
Bem, minha querida família, quando eu entrei em
oração e o meu pão de comunhão de vida, eu estava
lutando com um sentimento de fraqueza e fadiga, e
não me senti como rezar o Rosário. Mas eu não queria desobedecer ao senhor, então eu
comecei a orar por nossa nação.
Depois da segunda década dos tristes mistérios da vida de Jesus, senti a presença da bendita
mãe na sala, e a doçura dela lavou-me. Sei que muitos de vocês que têm rezado para que o
Rosário tenha experimentado isso. A presença dela é tão doce. É apenas celestial.
Profunda, profunda paz e doçura se estabeleceram em todo o meu ser. Eu mantive meus
ouvidos espirituais abertos, porque minha cabeça estava agora erguida do jeito que é durante
uma aparição, e logo ela começou a falar.
Eu não a vi, mas senti sua presença tão forte. Sua presença é como ser banhada em mel.
Eu tinha acabado de ouvir falar de um filme anti-Trump saindo em breve e foi afligido pela
atitude que ouvi de uma das atrizes no fundo. Lembrei-me de Jennifer Lopez abordar a
multidão de Hollywood sobre a mobilização e luta, fazendo o que eles fazem melhor-eu
presumo: atuar, criar filmes que têm um forte efeito sobre as pessoas.
Oh, senhor, a corrupção está em toda parte. Como atriz eu realmente gostei dela, mas agora
vejo Satanás também está atrás dela e ela abraçou seus valores pensando que melhor do que
valores piedosos. E isso é tão triste.
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Até este ponto, eu estava orando. E como eu disse, houve um pouco de dor no meu coração
sobre um certo filme que está sendo feito contra Donald Trump. Mas pela primeira vez, senti
uma profunda dor. Realmente profundo sofrimento. E eu podia sentir um peso real no coração
de nossa senhora.
E isso é uma coisa que comumente acontece no Rosário. Você começa a orar, e como você se
aprofundar nos mistérios do Rosário. Neste caso, o triste. Você começa a realmente se conectar
com a situação que você está orando para. É uma bela graça que vem junto e realmente eleva a
oração a algo mais do que apenas uma oração verbal. Há uma verdadeira intenção e paixão por
trás disso. E eu estava realmente conectando com a tristeza em seu coração.
Enquanto eu esperava por nossa senhora para dizer algo, ela começou.
"Por favor, Clare. Diga-lhes que preciso de mais orações para a sua nação. A luta é feroz, até a
morte. O ódio é profundo. Diga-lhes, não tenham medo de orar o Rosário; Só vai aproximá-lo
do meu filho.
"Suas lágrimas por esta nação também são poderosas. Realmente é doentio ver como
degenerado e corrupto e cego as pessoas se tornaram. Muitos foram trabalhados em um
frenesi, e muito amor e graça é necessário para acabar com isso. Meu coração, também, está
doente para esta nação, mas eu vejo o que ela deve ser quando este trabalho é concluído.
E o arrebatamento, mãe?
"É muito perto, e muito depende de como as pessoas montam para cima para apoiar o seu
Presidente. Esta é a oportunidade da América, Clare. Se eles falharem, as conseqüências serão
devastadoras, e você logo estará conosco no céu. Mas se todos se erguem e assumem um papel
em mudar o que tem sido, o resultado será muito diferente, e o pai vai dar mais tempo.
"Estas palavras que eu estou falando para você, Clare, carregam muita responsabilidade e peso
neles. Se não houver mais oração, mais sacrifício, o resultado não será bom.
"Por favor, meus filhos, não tenham medo de rezar o Rosário. Prometo-te grandes bênçãos se
apenas obedeceres. Eu tenho a chave para o coração do meu filho, porque ele me colocou
nesta posição sobre o seu país, e ele está esperando para ver quantos de vocês vão honrar o
seu simples pedido.
"Enquanto isso, eu carrego a América e todos vocês em meu coração e eu estou orando com
você.
"Eu não forço ninguém. Eu só pergunto. E se é apenas demais para alguns, pelo menos eles
poderiam orar o coroa divina misericórdia, pois não há nada mais poderoso do que o corpo do
meu filho e do sangue. Eu sou sua mãe de misericórdia.
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E depois que ela disse isso, eu disse, "senhor?" Querendo que ele fale.
Jesus começou, "Ela disse que era necessário, Clare, e verdadeiramente neste momento eu não
tenho nada mais para você. Ela falou a verdade quando disse que eu estava esperando. Meu
coração é muito triste para aqueles que plantaram seus pés e endureceram seus corações. Eles
são uma decepção para mim.
"Mas eu os amo, no entanto. Eu entendo as raízes de sua cultura e tradição ir fundo. Estou
apenas decepcionado com a cegueira deles para as Escrituras.
"Eu aprecio que você está fazendo mais uma tentativa. Eu vou abençoar esse esforço.
E o que o senhor estava se referindo era que eu quero esclarecer para você, em uma última
mensagem, Biblicamente Quem é a Mary. E o que sua missão de Deus está no corpo de Cristo.
De forma que Não haverá mais desculpas, nem mal-entendidos, nem mais reviravoltas nas
Escrituras. Não há mais calúnia do trabalho dela. Vai ficar claro quando eu acabar. E será o que
eu uso para cada pessoa que vem contra mim com mentiras sobre o seu papel.
Este não é um trabalho fácil, Heartdwellers. Entenda que há um espírito religioso semelhante
ao povo judeu sobre Jesus. Em outras palavras, eu nunca encontrei com tanta resistência e tal
cegueira em qualquer lugar-além de contar a um judeu sobre Jesus. Nas Escrituras. Todas as
profecias que ele cumpriu. E ainda. Ainda assim eles não aceitam seu papel como Messias!
E este é exatamente o mesmo sentimento que eu estou enfrentando com pessoas que
simplesmente não vai olhar para as escrituras e tirar suas próprias conclusões sobre quem é
Maria. E como o senhor deliberadamente delineou sua missão nas Escrituras. E, basicamente,
resume-se a um espírito obtuso e um espírito religioso.
Você acha que um espírito religioso está se curvando diante de uma estátua. Não. Isso não é
um espírito religioso. UM espírito religioso é obtuso. Ele não pode entender o que a Escritura
diz claramente, porque ele tem uma torção sobre ele que é apenas cimentado em suas mentes.
E eles não conseguem superar isso. Não importa o quanto a lógica você dá a eles, ainda há
alguma razão para que eles não podem aceitá-lo.
E isso é o que você tem com o povo judeu não aceitar o seu Messias. É o mesmo espírito exato
que vem contra a intercessão de Maria.
Então, eu vou dar-lhe todas as escrituras que eu puder para ajudá-lo a compreender o seu
papel, para que eu não será responsabilizado perante o senhor por não explicar a você,
cristalina, das Escrituras, o seu papel que foi atribuído a ela de Jesus.
E vou tentar levar isso para você nos próximos dois dias. Vocês podem decidir por vocês
mesmos, com base nas Escrituras, qual é o seu papel.
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E para aqueles de vocês que estão tão mortos contra Mary, eu realmente, realmente gostaria
que vocês considerassem... Você pode estar errado. Você pode não saber tudo. E você pode
não ter todas as respostas. Por favor, tenham muito cuidado com o que atribuem ao diabo e ao
que atribuem ao senhor. E faça sua pesquisa bíblica. Olhe para as escrituras de uma perspectiva
diferente.
Foi uma longa parte. O senhor tinha outra coisa para dizer.
Ele começou, "Agarra-te a mim. Em todas as tempestades, meu povo. Agarra-te a mim e reza
quando o teu coração é tocado. Muitos de vocês estão movendo pedregulhos de lado com suas
orações, e eu aprecio profundamente a sua fidelidade.
"Agarra-te a mim."

Evento nível de extinção planejado pelos pés de barro
14 de setembro de 2018
Oh, meu Deus, tenha piedade. Como estes tempos
são traiçoeiros, e precisamos tanto da sua
misericórdia. Senhor, tenha piedade da ignorância
dos cristãos e de outros; Eles não sabem o que fazem.
Amém.
Queridos, temos uma nova e séria intenção de
oração-o que explica muito sobre por que meu
marido, Ezequiel, está sofrendo agora. E outros na
equipe de oração. Um em particular está lutando por sua vida agora. E provavelmente muitos
de vocês também estão passando por algumas coisas muito pesadas neste momento.
A informação que eu vou compartilhar com você vem de um dos nossos guerreiros de oração,
que também tem um bom 40 anos de experiência no exército com inteligência. Isto não é
informação confidencial, mas a fonte é altamente credível.
E isso é que um evento de nível de extinção está sendo planejado pelos pés Clay & Iron. E eu já
lhe expliquei antes quem eles são.
Isto é o que ele disse, "o Presidente Trump tem o barro e pés de ferro em pânico e em sua mira.
Eles estão ameaçando um (ele) evento nível de extinção do objeto grande fotografado na
frente do sol nos últimos dois dias. Sem ficar muito técnico, é uma grande máquina de energia
dirigida que destrói com fogo. Nossas orações e bênçãos de Deus destruirão esta arma espacial,
que foi feita com tecnologia satânica. "
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E eu acho que o que ele quer dizer aqui é que essas pessoas estão definitivamente em liga com
os alienígenas. Absolutamente. Eles têm a tecnologia dos alienígenas que eles estão usando, ou
tentando usar contra a América.
Por favor, Heartdwellers, continue suas orações pela segurança do Presidente, da nação e do
mundo.
Um dos veteranos agentes do serviço secreto do Presidente Trump foi envenenado até a morte
enquanto testava um item de higiene destinado ao Presidente e sua esposa. E agora eles estão
ameaçando um evento de nível de extinção, porque Donald não recua. Ele vai atrás dos
criminosos, os traidores. E algo na ordem de um cometa atingindo a terra ou a violenta erupção
de um super vulcão, como Yellowstone, é um evento de nível de extinção. Muito sério.
Embora, da minha parte, eu não posso imaginar que o Anticristo iria querer estragar as coisas
tão mal que ele não poderia vir e governar e ter todos adorá-lo. Quero dizer, a escritura tem
que ser cumprida. Essas coisas têm que acontecer. Tem que haver o suficiente da terra para
que essas coisas possam acontecer.
Mas, minha querida Heartdwellers. Esta notícia e estes sinais são sinistros. O Tom do senhor, a
nossa senhora Estava muito, muito sombrio. Mesmo que tenhamos palavras proféticas, todas
essas coisas boas estão no horizonte-eles não são estabelecidos em concreto! Porque muito do
que vai e não vai acontecer é uma questão de oração. E se não orarmos com grande seriedade,
não há garantias de que todas as coisas maravilhosas vão acontecer depois que esta nação foi
endireitada.
E o que eu quero chamar a vossa atenção para, brevemente, é que as pessoas que se movem
na profecia-nem sempre são dadas "elenco em concreto" eventos. Depende muito da nossa
resposta e das nossas orações. É terrivelmente errado e injusto chamar alguém de falso
profeta, porque algo que eles disseram não aconteceu. Quero dizer, tal como o Jonah. Ele
passou por Nínive advertindo as pessoas o que ia acontecer, e as pessoas se arrependeram. E
não aconteceu!
Então, Jonah não era um falso profeta. Mas Nínive não foi destruída. Então, você tem que
perguntar a si mesmo, bem-o que isso significa? Significa basicamente que o arrependimento e
a oração podem impedir que esses eventos aconteçam.
Assim, quando nos é dada uma palavra sobre o futuro estar cheio de esperança e
reavivamento, e todos os tipos de coisas maravilhosas. É-nos dada uma palavra sobre isso-sim,
isso pode acontecer! Mas se as pessoas crescem frias e mornas, outra coisa pode acontecer e
pode nunca acontecer da maneira que Deus pretendia que isso acontecesse. Eu pessoalmente
acho que pode levar um evento muito dramático para acordar as pessoas que estão difamando
Donald Trump. Algo tem que chamar a atenção deles. Eles simplesmente não entendo, eles
estão apenas flutuando na superfície, indo junto com o que eles ouvem no msm. E não vai mais
fundo. E eu acho que o senhor tem seus limites quanto ao quanto ele vai permitir isso.
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Ele nos disse que iria reavaliar a situação em três anos, se continuarmos a mudar e orar. Para se
arrepender. Isso foi em 7 de agosto de 2016.
Estamos agora em nosso caminho através do terceiro ano, e por causa de todo o veneno antiTrump e as pessoas se alinhando involuntariamente para a elite dominante e os pés de ferro e
barro (o último reino a cair antes da vinda de Jesus para governar na terra). Por causa disso, as
pessoas boas estão literalmente destruindo a sua salvação denunciando esta administração.
Isto é muito, muito sério e só uma oração muito, muito séria vai reter a ira de Deus e nos levar
a alguns anos de paz e conversão maciça que nos foi oferecido.
RePare que eu disse, ' oferecido ' a nós. Não prometido.
Não, não foi prometido. Foi projetada por Jesus sobre os termos e condições que oramos, e se
arrepender, e levar a sério a viver uma vida Santa e eleger oficiais Santos e apoiar agendas
sagradas.
Nwo. Tantos têm sido difamação e degradação deste bom Presidente, que até mesmo os bons
cristãos têm lado com o Anticristo Obama e seu governo sombra. Dá pra acreditar nisso???
Bons cristãos estão do lado de Satanás, porque não gostam da personalidade de Donald? Ou
talvez Donald ' s projetada-pela-a-mídia personalidade? Não é o que ele realmente gosta.
Eles gostam mais da personalidade de Obama, e do Arqueiro! E iria elegê-lo em um piscar de
corações se pudessem.
Você acha que isso é um fedor nas narinas do senhor? Eu garanto que é.
Quanto mais ele vai tolerar das pessoas? Quanto mais calúnia contra um líder justo ele vai
escrever fora como a ignorância? Temo por esses cristãos que foram tão enganados que
preferem ter alguém no escritório que endossa o corte de bebês no 9º mês e puxando as peças
fora do útero de sua mãe-em vez de defender a vida da criança.
Como podemos ser cegos???
É por isso que precisamos de oração séria, queridos. Oração muito séria. Então, por favor.
Esqueça controvérsias sobre a doutrina ou o Rosário para o momento. Esqueça isso, ajoelhe-se
e reze por esta nação! Porque o que está sendo nivelado contra nós é sério.
E todos nós estamos recebendo leituras arrebatadoras. Todo mundo está recebendo leituras de
êxtase esquerda e direita. E se não intervirmos com oração, isso vai acontecer.
Deus vos abençoe, queridos. Também estou de joelhos. Estamos todos orando, orando, orando
pela misericórdia do senhor sobre esta nação.
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Senhor Jesus, tem algo a dizer?
Jesus começou, "Eu faço. Nunca quis que esta nação se voltasse contra o homem que coloquei
no cargo. Porque o público consome informações superficiais e baseia suas opiniões sobre a
personalidade ao invés de desempenho, eles se apoiaram em um Canyon box. É de se esperar
que o "pés de barro", como você chamá-los, Clare, deve ser implacável em denunciar Trump e
fazer tudo em seu poder para desseat-lo do escritório presidencial.
"Mas não é de se esperar que aqueles que se chamam pelo meu nome deve se levantar contra a
minha escolha e denunciá-lo. Isto terá consequências trágicas se continuar.
"Mas há mais para ele do que contra ele, mesmo que a mídia tem feito um bom trabalho de
fazer parecer o oposto.
"A questão nesta hora é, ' você, América, quer o bem que eu prometi a você através desta vez?
Você quer conversões maciças e o florescimento do meu reino na terra? E você está disposto a
lutar por ele-ou você quer que o partido político socialmente aceitável para triunfar?
"Sua inteligência não é profunda o suficiente, e ainda assim você se levanta contra o homem
que eu te dei para este trabalho. Preciso que baixes as tuas opiniões e lhe devolvas 100%, ou eu
permitirei que tenhas o que pediste.
"A escolha é sua, meu povo. Você não sabe com o que está brincando. Você não entende as
apostas nesta hora. Eles são muito altos, de fato.
"E só as orações mais fortes e formidáveis irão tornar esta situação a seu favor. Suas orações
podem destruir esta arma de destruição em massa que eles estão pretendendo lidar com golpes
fatais. Suas orações podem sustentar o que é certo e bom e trazer tudo o que é mau para uma
paralisação.
"Por isso, peço-lhe que não reclame dos seus sacrifícios, sofrimentos, perdas e dificuldades. Em
vez disso, regozijar-se que você tem algo a oferecer-me para segurar os terrores que, no final,
deve vir a passar porque eles estão escritos.
"A história está nas mãos daqueles que oram. A vontade do povo deve ser ouvida
esmagadoramente para trazer o mal para uma paralisação.
Rezem, rezem, rezem nesta hora. É imperativo. Eu vou responder essas orações. Você vai
encontrar o favor com o meu pai.
"Orar".

Suas orações estão funcionando, mas o tempo é curto.
16 de setembro de 2018
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Senhor Jesus, poderíamos, por favor, ouvir boas
notícias? Precisamos ter nossos corações em um lugar
mais positivo e cura para as palavras difíceis que
passaram por este canal ultimamente. Por favor,
conforte-nos.
Jesus começou, "Posso dizer-lhe isso muito: suas
orações estão funcionando. Há tantas ameaças para a
terra agora que o pai está procurando cada desculpa
para estender um cobertor de misericórdia sobre a terra. E sim, a oração divina misericórdia
ainda é muito, muito eficaz.
"Oh, meus queridos, queridos filhos. Estou me esforçando para prepará-lo para o que está por
vir. Eu estou fazendo o meu melhor através desta embarcação, que está fazendo o seu melhor
para armá-lo com o que você precisa. Pois ela não estará com você por muito mais tempo.
"Eu dei-lhe o vinho mais bem escolhido para você beber, porque você precisa de fortalecimento
e equipamento. Você ainda não está equipado como os primeiros apóstolos eram quando
estavam passando por perseguição e sendo alimentados com leões. Eles tinham o pão da vida,
meu corpo e sangue a aparência de pão e vinho.
"Eu lhe dei a história do jovem martirizado por sua fidelidade em me proteger dos olhos dos
desprezadores. Eu dei-lhe para prepará-lo para o que você está faltando. Eu até te dei uma
dispensa há dois anos quando o arrebatamento estava no horizonte.
"Tire proveito de cada presente que eu dou a este navio para compartilhar com você, porque
muitos, muitos, muitos de vocês vão precisar dele. Aqueles de vocês que têm vivido para os
outros não têm nada a temer-eu vou levá-lo no arrebatamento.
"Aqueles de vocês que apenas não foram capazes de tomar uma decisão de viver uma vida pura
para mim... provavelmente vai ficar para resolver esses detalhes.
"Aqueles de vocês que são católicos e sabem que são o remanescente preparando comunidades
remanescentes-você sabe que eu lhe pedi para permanecer para continuar a fé e ministrar aos
milhares deixados para trás. Vocês estiveram em treinamento para isso todas as suas vidas, e
estão quase prontas.
"Mas eu luto por vocês, meus filhos, que são tão orgulhosos e duros de coração que você não
pode aceitar o Reino de Deus como uma criancinha. Posso dizer? Estou cansado de contender
com você, assim como esta nave.
"Você colocou um fardo muito pesado sobre ela e fez com que ela pare, para ministrar a sua
teimosia e orgulho. Mas ela ama-te. E eu te amo muito, muito mesmo. E eu pedi ao meu pai
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para dar-lhe um coração de ouro puro e discernimento para além dos seus anos, que nada vai
impedi-lo de abraçar os dons que eu deixei para trás neste canal.
A propósito, como um aparte. O ouro é macio. É macio. Não é difícil.
Jesus continuou", E eu sei que muitos de vocês também estão cansados e confusos. É o adulto
dentro de você que está confuso. A criança reconheceu a minha voz neste canal, e eu esperei o
tempo que eu possivelmente poderia incutir confiança neste navio-para que eu pudesse
acrescentar aos seus tesouros de fé e equipá-lo totalmente para o que está agora no horizonte.
"Eu sofro por dentro, queridos. Eu sofro por você. Quão difícil estes tempos vão Ser. Você ouviu
muito e está aterrorizando. Mas você não tem idéia de como será viver nesta confusão e
perseguição.
"Confie em mim com todo o seu coração. Incline-se não em seu próprio intelecto, mas Cleave a
mim. E lembrem-se que não sobreviverão aos próximos julgamentos a menos que vivam
totalmente na minha vontade de minuto a minuto, hora a hora, dia a dia, até eu voltar.
"As coisas que estão acontecendo por baixo da terra são horríveis. A preparação de criaturas
abomináveis para procurar e destruir os cristãos está além da compreensão. No enTanto,
quando o impulso chegar, você ainda terá a mim. E para aqueles que receberam minha mãe em
seus corações, ela estará com você também, e lhe trará grande consolo e firmeza nessa hora.
"Eu vou realmente dar-lhe descanso e coragem ao longo do caminho. Vou mesmo visitá-lo com
momentos doces longe da vida cansativa da sobrevivência. Eu também vou alimentá-lo e vestilo. Se você vive pela fé, você não vai faltar nada. Suas feridas se curarão, suas doenças cairão
com a aplicação do meu santo nome.
"Mas muitos de vocês estão adiando a vida desta forma, e para você, será mais difícil. Você terá
que quebrar o hábito de depender do homem. Você será despojado de tudo, mas de mim-e
ainda se você tem a mim, você terá tudo.
"Tanta maravilha espera-te no céu, e anseio ter-te comigo. Mas há aqueles entre vós que estão
incompletos no glorioso destino da santidade. E para você, ainda há tempo para aprender e
realizar o que você foi enviado à terra para fazer.
"Não tenha medo, em vez de empurrar-se sobre o meu coração e pedir força. Muitos de vós
receberão o meu verdadeiro corpo e sangue, porque eu estarei convosco quando orarem sobre
o pão e o vinho, porque era impossível receberem ordens sagradas antes do arrebatamento.
Mas há muitos que serão ordenados após o arrebatamento para servir seus irmãos e irmãs. "
E eu queria compartilhar com você. Uma das nossas equipes de oração teve um sonho
surpreendente na outra noite. Em seu sonho, uma luz brilhou ao seu redor — luz brilhante e
brilhante. E foi Jesus. E eles não puderam ver seu rosto, mas eles o viram. E o senhor falou com
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eles e disse: ' você será deixado para trás para servir seus irmãos e irmãs. ' E então ele acordou.
E essa era a visão que ele tinha, o sonho que ele tinha.
Agora, eu não acredito que o senhor teria dado a ele essa confirmação-'Causa Ele já sabia disso
em seu coração. Eu não acredito que o senhor teria dado a ele essa confirmação se não
estivéssemos perto daquele tempo.
Jesus continuou, "Ainda há esperança para uma inversão do que está por vir, mas devo dizer-lhe
que é hora de se preparar. E sua melhor preparação é viver pela fé, e estar intimamente ligado
a mim — não permitindo comprometer-se para qualquer criatura; nem marido, nem crianças.
Mas seja sincera comigo.
"Clare, eu lhe dei uma leitura. Eu desejo para você compartilhar com eles agora.
Sim Ele me deu uma leitura. E na verdade, ele me deu mais de um.
(O telefone de Clare apita) Terremoto de seis pontos cinco nas Ilhas Fiji. Sim. Nibiru está se
aproximando da terra, e isso vai ser parte da tribulação. E há um link na última mensagem que
uma senhora saiu conosco sobre uma mulher que divulgava por que estamos tendo tanto
problema em vê-lo. Explicando algumas coisas. E então, ela desapareceu do ar. Eu não sei o que
aconteceu com ela, mas ela foi paga uma visita muito hostil e ameaçou. E então ela
simplesmente desapareceu. A primeira coisa que ela disse no vídeo foi: "Eu não tenho medo de
morrer." Então, talvez ela nos tenha prosseguido no céu. Vamos ver...
Eu sei que tenho esta leitura há pouco hoje. Foi tirado de lá não há fanáticos no céu. Isto é o
que diz. E isso é sobre Ezequiel e I, como o senhor nos levou através de diferentes igrejas.
"Começamos a reconhecer esses personagens em cada igreja que visitamos. Espíritos
religiosos que saciaram o espírito de Deus. Fanáticos que tinham opiniões fortes
baseadas no erro e falta de experiência pessoal e de pesquisa. Descobrimos que nós,
também, éramos fanáticos, que tinham todos os tipos de idéias detestáveis que afastou
as pessoas de Jesus, em vez de desenhá-los ternamente para o seu seio.
"Foi quando resolvemos que não permitiremos mais essas características em nosso
Ministério. O senhor tinha nos levado em uma odisséia em diferentes culturas e
revelou-nos que eles sinceramente adoravam a Deus em espírito e na verdade.
Queríamos viver na terra como eles fazem no céu-sem fanatismo e divisões, apenas
amando e adorando Jesus do coração, como sua noiva-em espírito e na verdade.
"Então, isso é tudo para dizer, se você sentir diferentes formas de cristianismo em
nossos ensinamentos, você vai entender o porquê. Fomos para onde fomos conduzidos
pelo Espírito Santo, e o que ele tinha semeado naquelas igrejas que era coerente com as
escrituras, nós abraçamos e fizemos o nosso próprio. Porque acreditamos com todos os
nossos corações, esta é a verdadeira atmosfera do céu.
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"Nós não somos moradores da igreja, somos moradores do coração, habitando no
coração de Jesus... um coração que abraça todas as expressões de amor e adoração de
suas criaturas, sejam eles russos, gregos, negros, brancos anglo-saxões protestantes,
Holy Rollers, ou católico... O. Se o amam em espírito e na verdade, ele se alegra em sua
adoração e o recebe com tremenda alegria.
E que veio de Não há fanáticos no céu. Google que, através de voz ainda pequena, e ele vai
trazer até quando isso foi. Queria dizer-te isso, porque surgiu.
E depois houve outra leitura:
"Meu povo, eu olho para a frente com grande saudade do dia eles percebem que eu sou
o coração da lei, eo cumprimento de todos os profetas e tudo o que está escrito. Sou
mais do que o Salvador deles. Eu sou a encarnação do Deus vivo. E através da minha
vida nesta terra, eu demonstrei o conteúdo de sua fé, e como eu obrigá-los a viver.
(Jesus continuou) "Não quero deixar ninguém para trás, mas alguns de vocês endureceram seus
corações um para o outro e pisotearam os inocentes e os cegos. Muitos de vocês na Internet
têm tido tiros um no outro. Você feriu, aleijado, e deixou-os para morrer. Isolado, desprezado e
sem os frutos de seu trabalho. A menos que você se arrependa e se encontrem sem culpa, você
pode também começar a fazer planos para ficar aqui. Você não será levado.
"O amor é o meu padrão. Paciência. Muito sofrimento. Bondade. Misericórdia. Mansidão. As
bem-aventuranças. Esta é a descrição da minha noiva. Se você está deliberadamente
contrariando as bem-aventuranças, você ainda não tem o meu coração. Você ainda não se
assemelha a mim.
"Minha noiva deve assemelhar-se a mim.
"Minhas noivas-você é incrivelmente bonita. E o inimigo odeia a sua menção. É por isso que ele
está a travar uma guerra neste canal. Ele não suporta ver a beleza do amor fraternal, paciência,
carinho um pelo outro. Ele odeia-te por isso.
"Em outros canais, ele conseguiu causar divisão, conflitos e calúnia. Mas aqui, ele é um fracasso
miserável. É por isso que você está sendo alvo. Sua vigilância e obediência vão mantê-lo em paz.
"Abençoo-vos agora com a minha paciência e resistência nestas provações. Não deixe que seus
corações cresçam amargos, exaustos, desanimados. Saiba que cada uma dessas coisas é um
trabalho. UM trabalho árduo. E você não vai Perdido sua recompensa no céu.
Amém a isso.
E isso foi tirado, aqueles exceto pelo caminho, foram retirados do livro Rhema.
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E eu só queria que você saiba que eu estou trabalhando no documento para Mary. Eu posso
acabar fazendo isso em porções, porque é tão, tão envolvido. E tão profundo. E eu não tenho
sido capaz de trabalhar na música, 'Causa Fui amarrado com isso. Mas eu posso acabar
colocando-o em pedacinhos aqui e ali, porque é apenas um projeto muito grande.
Então, o Senhor te abençoe, querido Heartdwellers. Eu te amo ternamente e rezo, rezo, rezo
por você. Que você será capaz de receber todos os dons que o Senhor Jesus tem para você.

A escritura revela o papel de Maria na igreja pt. 1 de 7
17 de setembro de 2018
Minha preciosa família. Eu entendo que alguns de
vocês estão realmente tendo dúvidas sobre o Senhor
Jesus pedindo-lhe para pedir a Maria para orar por
você. É por esta razão que eu vou dar-lhe tudo o que
tenho das escrituras que explica claramente o seu
papel na igreja é, de acordo com a palavra de Deus.
Então, este será o número um em uma série de sete
partes.
Eu quero começar por dizer-lhe que Ezequiel e eu fomos para o céu inúmeras vezes, e ir lá à
vontade. Por essa razão, eu cultivei um relacionamento com muitos santos no céu. E meu
relacionamento com Mary-Mine e Ezequiel-se estende para trás cerca de 25 anos. Incluindo as
aparições onde ela apareceu em Jacksonville, Florida
Então, o que eu vou compartilhar com vocês das Escrituras também é apoiado pela experiência,
tanto no céu e na terra, nos últimos 25 anos.
Se você tem sido neste canal por um longo tempo, e testou o espírito para ver se é de Deus, eu
gostaria que você tome uma nova perspectiva sobre a importância dessas escrituras. Como fez
com João 6 e o corpo e o sangue de Jesus.
E até eu quero que reflita sobre a lavagem dos pés. Você não entende agora porque eu estou
fazendo isso. Nada que é registrado nas escrituras que ele disse era apenas uma palavra ociosa.
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Tudo isso tinha significados muito profundos. Alguns significados estavam na superfície e alguns
eram muito profundos. Aqueles que pareciam uma coisa na superfície também tinha outros
significados quando você mergulhar mais profundamente neles. E por essa razão, a gravação do
casamento em cana é muito significativa. Mas eu não vou entrar nisso ainda.
Eu também gostaria que vocês mergulhassem profundamente em seus corações e vissem de
onde vem essa repulsa da intercessão de Maria. É algo que você ouviu de outros não-católicos
ao longo dos anos? Porque a principal objeção que surge é: "é errado orar a Maria. É errado
adorar a Mary. E só há um mediador: Cristo Jesus. "
Cada uma dessas declarações é uma falsa percepção do papel de Maria. Como já afirmei
demasiadas vezes para contar, não oramos a Maria — pedimos-lhe para orar por nós, a Jesus,
porque ela é uma cristã em alta posição com Deus.
Nós não adoramos Maria, nós Veneramo-la-não só para o seu escritório como a mãe de nosso
Salvador, mas também para a vida cristã virtuosa ela levou, e seu sacrifício ao pé da Cruz como
ela ofereceu seu filho para você e Eu.
E na medida em que há apenas um mediador-o minuto que você pedir a sua mãe, seu pastor ou
irmão, ou um ministro ungido para orar por você-você acabou de alistar outro mediador para
petição a Deus em seu nome. Então, tudo isso são mentiras e equívocos.
Então, por esses motivos, não há absolutamente nenhuma substância para essas acusações
sobre a oração com Maria.
Agora vou examinar as escrituras que o próprio Jesus colocou nas Escrituras, para que sua mãe
seja reconhecida em seu papel. Há muitos para fazer um vídeo, então eu estou fazendo isso em
uma série de sete, até chegarmos ao Pentecostes, com Maria na sala com os apóstolos.
Aqui estão as escrituras sobre Maria que estabelecem seu papel soberano na igreja.
Mateus 1:15-17 linhagem de Maria.
Julio tornou-se o pai de Eleazar. Eleazar tornou-se o pai de Fabiano. Fabiano tornou-se o pai de
Jacó. Jacó tornou-se o pai de José, o marido de Maria, de quem nasceu Jesus, que é chamado
de Cristo. Então todas as gerações de Abraão a Davi são quatorze gerações; de Davi para o
exílio para a Babilônia catorze gerações; e desde o transporte para a Babilônia para o Cristo,
quatorze gerações.
Aprofundando-se na pesquisa sobre estes, parece que José e Maria eram primos, porque eles
tinham o mesmo avô em comum. Mas havia um segundo casamento na linha da família, que os
separa ainda mais. Então, há uma ligeira variação lá. Mas isso faz um grande sentido, porque
nós temos que saber em nossos corações que ela, também, era da linhagem de Davi.
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Isto vem de São Jerônimo, a propósito, um dos primeiros Padres da igreja e escribas que
estudaram essas coisas, e traduziu os pergaminhos na primeira Bíblia. Então, parece que ambos
eram da casa de Davi.
Agora, aqui está o link para esses artigos. Será nos comentários, porque Carol sempre coloca o
texto de uma mensagem nos comentários para isso.
http://newtheologicalmovement.blogspot.com/2011/07/Why-isn ' t-Joachim-mentioned-inJesus. html
O anjo aparece a Maria a partir de Lucas 1:26-28
Agora, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada
Nazaré, para uma virgem prometida para se casar com um homem cujo nome era José, da casa
de Davi. O nome da Virgem era Mary. Depois de ter entrado, o anjo disse-lhe: "Alegrai-vos, sois
um grande favor! O senhor está com você. Bendito seja você entre as mulheres!
A propósito, essas escrituras estão na oração que dizemos no granizo, Mary. O senhor está com
você e bendito é você entre as mulheres.
Escrituras afirma, através da boca do anjo que veio para falar por Deus, como seu mensageiro,
o pronunciamento de Deus sobre Maria. Três coisas:
~ vs 28: Maria foi muito favorecida por Deus. Sua personagem era excepcional.
~ vs 28: Deus está com Maria. Creio que isso significa que ela tinha cultivado a presença de
Deus em sua vida, mesmo na tenra idade de 14 anos. E isso é fundamentado pelos primeiros
Padres da igreja que falam sobre ela ser dedicada no templo quando ela tinha 6 anos de idade.
~ vs 28: Maria é abençoada entre as mulheres. Em outras palavras, ela é separada acima de
todas as outras mulheres com uma bênção especial.
É gravado dos historiadores daquela época, que Maria era filha única e era dedicada ao templo
na tenra idade de 6 anos, e cresceu até a maturidade dentro das paredes do templo. Como a
tradição histórica vai, ela foi reconhecida como dotada, e os sacerdotes procuraram um
cônjuge para ela que era igualmente santo.
Eles chamaram todos os homens juntos, que eram potenciais cônjuges. E eles deram a cada um
deles um ramo de amêndoas, e fizeram-nos esculpir o seu nome no ramo de amêndoas e
depois devolveram-nos aos sacerdotes do templo. Nenhum dos galhos floresceu. No entanto,
eles ouviram falar de um outro homem que não tinha respondido à chamada para os
pretendentes a entrar. E eles o chamaram. E quando ele entrou e colocou seu nome nele, eles
mantiveram o galho de amêndoa-e ele floresceu. Então, aquele que floresceu indicou quem era
para ser seu esposo. E aquele era o Joseph.
Lucas 2:29-33 mas quando ela o viu, (o anjo) ela estava muito perturbada com o ditado, e
considerou que tipo de saudação isso poderia ser. O anjo disse a ela: "não tenha medo, Maria,
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pois você encontrou favor com Deus. Contemple, você conceberá em seu ventre, e dará à luz
um filho, e chamará seu nome de "Jesus". Ele será Ótimo, e será chamado de filho do Deus
Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi, e ele reinará sobre a casa de Jacó
para sempre. Não haverá fim para o seu reino.
Agora, esta escritura revela:
~ vs 29: Mary foi muito perturbado em sua saudação. Ela era manso e humilde e não tinha idéia
sobre seu status diante de Deus, o status de alguém que era digno de uma visitação angelical. E
ser a nova Arca da Aliança, portadora de Jesus.
~ vs. 30: ela dará à luz um rei que reinará para sempre. Agora isso faz de Maria uma rainha aos
olhos de Deus só uma rainha pode dar à luz a um rei. Certamente, um plebeu aos olhos de Deus
não receberia esse privilégio.
Lucas 2:34-38 Maria disse ao anjo: "como isso pode ser, vendo que eu sou virgem?" O anjo
respondeu-lhe:
... E quando ela fez esta pergunta, queridos. O que vem à minha mente como eu acredito que
ela e Joseph discutiu a possibilidade de ser celibatário. Em seu casamento sendo dedicado a
Deus. E então ela estava se perguntando como isso pode ser? Porque não vou consumar o
casamento. Sou dedicado como uma virgem a Deus. Ele é dedicado como uma virgem a Deus.
Esta é a minha Interpretação. Isto é o que me parece que é por isso que ela perguntou: ' como
isso pode ser? Ver.... Eu sou virgem.
O anjo respondeu-lhe: "o Espírito Santo virá em você, eo poder do Mais alto vai ofuscar você.
Portanto, também o Santo que nasce de você será chamado de filho de Deus. Eis que Elizabeth,
sua parente, também concebeu um filho em sua velhice; e este é o sexto mês com ela que se
chamava estéril. Pois nada falado por Deus é impossível. " Maria disse: "Eis que o servo do
senhor; que seja feito para mim de acordo com a sua palavra. O anjo partiu dela.
Agora, isto é o que esta escritura revela:
~ vs. 34: ela era virgem e mantinha-se pura. E na verdade, minha idéia é que ela não tinha
intenção de conceber uma criança. Ela era virgem para o senhor. E o Joseph também. Mas isso
não está nas Escrituras. Isso é apenas a minha percepção. Mas certamente, ela era virgem.
~ vs 35: o Espírito Santo veio sobre ela e Deus pai, o Mais alto, plantou a semente em seu
ventre. Isso faz de Maria a esposa do senhor, sem a contaminação da relação carnal.
A propósito, muito interessante sobre o sangue de Jesus. Seu DNA do lado do pai tem apenas
um cromossomo, o cromossomo que determina o sexo de uma criança. Não havia nenhum para
o tipo de corpo, a cor dos olhos ou cabelo, estatura, cérebro, etc, que é contrária a todos os
outros seres humanos nascidos. Há conjuntos de cromossomos da mãe e do pai. Tudo isso foi
fornecido pelo ovo no ventre de Maria. Então, podemos assumir com segurança que Jesus se
assemelhava a sua mãe.
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Se ele é o filho de Deus, isso faz de Maria a mãe de Deus. Nota, eu não disse que ela é Deus, ou
ela deu à luz a Deus no sentido de Deus o todo-poderoso. Ela é uma criatura, criada
expressamente para suportar o Messias. Mas seu status como a mãe de Jesus e o útero que foi
implantado pelo Deus pai para crescer em ganha-lhe esse título. Esta explicação pressupõe que
você conhece a doutrina de Deus sendo três pessoas em um; Pai, filho e Espírito Santo.
E muito interessante, no céu. Ezequiel foi levado para uma cabana em uma colina nas
montanhas, na floresta profunda. E havia Deus pai neste cenário muito simples. UMA mesa de
madeira, uma mesa redonda de madeira. Bancos sentados ali. E Maria tinha cozinhado algo
para eles e colocá-lo sobre a mesa. E ela sentou-se ao lado de Deus pai. E acredito que Maria e
Deus o pai são preciosos, queridos amigos. E que ele gosta muito de sua companhia, por causa
de sua tremenda pureza.
~ vs 36: ela não discutiu com o anjo e dizer: "mas Elizabeth é muito velho?" Ela aceitou pelo
valor nominal o que lhe foi dito pelo ser angelical. Mais uma vez, revela sua profunda
humildade. E isso é em contraste com o marido de Elizabeth, que duvidou do que o anjo disse.
~ vs 38: Maria foi imediatamente obediente. Ela não argumentou que não podia, porque era
virgem. Ela não questionou o que Joseph faria quando ela foi descoberta para estar grávida.
Isto revela uma quantidade Santa de confiança na providência de Deus.
Então, eu vou parar por aí e podemos olhar para a frente para a próxima edição do presente: a
escritura revela o papel de Maria na igreja.
O Senhor abençoe a todos, Heartdwellers. Você é muito amado.

Confissão: Eu permiti distrações para roubar o tempo
18 de setembro de 2018
Senhor, eu caio em sua misericórdia... Não tenho mais
para onde ir. Por favor, perdoe-me por perder tempo,
e me ajude a fazer o melhor uso do tempo que me
resta. Amém
Queridos, isto é uma confissão. Eu não sei como eu
permiti que isso acontecesse, mas eu afrouxei por três
ou quatro dias na semana passada, no que diz
respeito a trabalhar em música vai. Talvez seja por
causa de toda a controvérsia no canal, e eu estava meio emocionalmente excitado, tentando
acompanhar todo mundo. E realmente me cansava. Mas ainda assim, não acredito que seja
uma desculpa para cobrir tudo.
Eu percebi o quão precioso esse tempo foi quando o senhor começou a trazer o
arrebatamento, e que eu não usá-lo da maneira que eu deveria. Eu me deitei no trabalho e
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dormi... e comi... e dormi e comi. Tiramisu, a propósito... Eu não estava jejuando. Tenho muito
que fazer.
E não consegui sentar-me ao teclado para terminar uma música muito especial que fiz para ti.
Por isso, peço-vos que me perdoem, querida família. E reze para que eu não me permita fazer
essas coisas tolas.
Então, esta manhã, depois de ter intercedido por várias pessoas... E, a propósito, eu tinha
afrouxado em oração por dois dias, também. Esta manhã, depois que eu tinha intercedido por
várias pessoas, eo presidente. E o mundo. Eu comecei o meu Rosário. Eu não poderia resolver
sobre quais eventos na vida de Jesus para se concentrar durante a oração. Então, eu fiz
algumas-refletindo sobre o seu jejum, quando ele saiu para o deserto, como ele chamou seus
primeiros apóstolos, e como eles responderam.
E então eu realmente perdi a noção dos mistérios, porque eu estava arrependido com lágrimas
sobre a minha tolice. O tempo é tão precioso!
Então a nossa senhora tornou-se visível-o que me surpreendeu! E ela se inclinou para secar
minhas lágrimas.
"Eu tenho soprado tão mal" Eu disse a ela.
Ela respondeu: "Sim, mas você tem hoje. Faça o que puder hoje. Fá-lo com todo o teu coração,
Clare. Não se permita ser seduzido pela curiosidade e pelo lado-trilhas. Você tem tanto para
dar, não Deixe o tempo escorregar pelos seus dedos como areia. Em vez disso, fazer castelos de
areia para o senhor. Monumentos do seu amor por ele.
"Para tudo há uma maré e um fluxo. Você tem tanto para dar, dê-o com alegria! Seja resoluta.
Não desperdice mais tempo, dê com alegria tudo o que você tem que Dar.“
Mãe, não acredito que estamos sem tempo. Simplesmente não faz sentido? É por isso que não
posso acreditar.
Ela respondeu: "os caminhos de Deus não fazem sentido para a inteligência humana. Mas
quero encorajá-los de hoje em diante. Clare. Dê o seu melhor e deixe o resto à sua mercê. Você
sabe que ele é misericordioso. Você é muito, muito pouco. Muito, muito fraco; muito
insuficiente para este trabalho. É por isso que continuas a cair. Confie mais em sua força
quando você chegar ao fim de sua própria, cair em sua misericórdia. Ele espera que você se
arrependa e caia em sua misericórdia, para que ele possa mudar as coisas a seu favor.
"Tanta coisa depende da oração, muito mesmo. E como você liderar este rebanho, torná-lo
conhecido a eles que ele não quer chamar o fim para ele agora-mas a falta de oração e
compromisso criou um vazio onde o inimigo pode inserir-se em detrimento de todos. Você não
pode mudar isso sozinho. Não, é preciso um exército de intercessores para compensar esta
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brecha. Talvez, em sua misericórdia, ele permita uma chamada de despertar em vez do
arrebatamento. Mas você deve se lembrar: as Escrituras serão cumpridas e há muitas forças
trabalhando aqui.
"Só por hoje, e cada dia que te resta, quando acordares, compromete-te a fazer tudo o que ele
quer que seja feito. Ponha seu coração para trás dele, e trabalhar com a Santa determinação
que você vai ministrar em canção as mensagens que ele lhe deu. Você vai ficar com ele até que
seja feito. Você vai pedir ajuda onde sua força deixa de fora, ao invés de desistir. Você vai
pressionar, você vai trabalhar para completar o que você foi dado.
"Você é apenas humano, então aplique-se com tudo que você tem e deixar o resto para ele. Ele
vê os seus esforços, os seus obstáculos, e anseia por fortalecê-lo para terminar a sua corrida.
Então, chame-o desta maneira, ' Senhor, Você já me deu uma corrida para correr. Eu não sou
nem metade do caminho através dele, e já estou fraco e cansado. Levante-me, senhor, acima
dos meus adversários e todas as forças contra mim. Levante-me, por favor, para que eu possa
ser fiel a você. Amém.
"Agora, vá em paz. Eu falei com você em nome do meu filho, para ser incentivado a levantar-se
mais uma vez a partir de sua queda e Recommit. Ele anseia por te fortalecer, Clare. Ele anseia
por isso. E, infelizmente, você não pode fazer isso sozinho. E você se esquece de vir a ele por
força, achando que pode. Este é o lugar onde você está perdendo-o; Você confia muito em si
mesmo.
Obrigado, mãe.
Mary respondeu: "você vê o quão pouco eu sou?"
Ela é muito baixinha, a propósito...
"E o que eu tenho sido capaz de realizar? É tudo graça dele. É toda a sua força, unção e
disposição, até ao último bocado. Nunca pude ter sucesso na minha missão terrena sem a sua
força. Que isso lhe dê uma lição, também. Somente quando você habita na videira e depende
totalmente de sua nutrição pode você produzir a fruta. Então, respeite meu querido, e conte
com ele. Ele vai enxugar todas as suas lágrimas.
Então eu me dirigi ao senhor, curioso para ver se ele me responderia. 'Causa Sinto-me muito
desordenado com ele.
E eu disse, ' Senhor, por favor me perdoe. E perdoe que eu possa cair novamente... mas com a
sua ajuda, eu vou ficar?
Jesus respondeu: "Estou aqui por você, Clare. Amada Clare, eu não virei as costas para você,
mas estou torcendo por você, mesmo como minha mãe tentou fazer por você. Eu a enviei para
ter essa conversa com você para que o cético Heartdwellers pudesse ver there não há nada a
temer dela. Ela nunca roubou minha glória. Ela sempre trouxe as almas mais perto de mim, e
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em meu abraço, mesmo que você tem, Clare. E estou-lhe muito grata pela sua missão nesta
terra. Você se assemelha muito a ela, sempre olhando para os outros para se conectar comigo.
Você não tem idéia do que está esperando por você.
"Eu estou pedindo que você se alegrar sobre o que você tem sido capaz de realizar e parar de
chorar sobre o que ainda não está feito. Estou pedindo isso a você, querida. Por favor, saiba que
você tem feito muito por mim e eu estou muito satisfeito com você.
"No pouco tempo que resta para você, você poderia por favor fazer o que puder? Você poderia,
por favor, todos os dias, tentar terminar uma música? Não precisa ser perfeito. Uma vez que é
cantada, eu posso enviar outros para cantá-la mais perfeitamente. Mas pelo menos eles terão a
canção, e sua voz-que é preciosa para mim, com todas as suas rachaduras e fizzles. Mantenhase hidratado, há muito mais a sua voz do que você pode expressar quando você está
desidratado.”
E então o senhor começou a se dirigir a todos nós, Heartdwellers. "Se alguns de vocês estão
sofrendo, porque você não está pronto-orar por uma extensão do tempo. Mas entenda: o
Anticristo fez-se conhecido para o mundo. O palco está definido e abrandar não é tarefa fácil.
Para você? É como rolar a pedra do meu túmulo até o morro do Calvário-sozinho.
"Eu preciso de muito mais oração do que eu estou recebendo de você, meu povo. Preciso de
muito mais jejum e esforço. Muito mais labuta. Minha mãe falou a verdade, há um vazio onde
deveria haver orações. E todo mundo parece ter crescido cansado de aplicar-se.
Cara, tenho certeza que é culpado disso.
"Eu tive que puxar algum sofrimento de algumas embarcações e dá-la a outro, mas eu desejo
que mais se ofereceriam para tomá-lo sobre. Lembre-se: inconveniências de todos os tipos são
sofrimentos, também. Palavras duras de outros são sofrimentos; ter que esperar é sofrimento.
Não se trata apenas de doença. Tem a ver com negar-se e pegar sua cruz de qualquer forma
que vem para você. Sempre que há sofrimento, há graça a ser libertada.
Então Meu queridos navios, façam o que puderem pelo vosso povo e pelo mundo. O destino
ainda não está selado, mas está iminente. Sua pequena contribuição faz uma grande diferença.
"Amo-vos tão profundamente, que não há um segundo em que não derrame uma lágrima pelos
vossos sofrimentos. Ore por mais tempo, mais graça, mais misericórdia-e voltar-se. No mínimo,
ele será aplicado a almas que não têm ninguém para orar por eles.
E esse foi o fim de sua mensagem.
E eu só quero acrescentar, minha preciosa família. Alguns de nós estão começando a soar como
fariseus neste canal. Eu não estou indo responder às mesmas perguntas repetidamente outra
vez, eles apenas serão suprimidos. Mas agora temos uma playlist de tudo o que o senhor nos
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deu sobre Maria. Então Vá em frente e verifique a playlist para Mary fora, e ouvi-lo. E você
encontrará as respostas que está procurando.
O Senhor abençoe a todos. E eu estou trabalhando em uma música para você, e o próximo
vídeo de Mary, também. Deus abençoe a todos.
E eu quero ter um momento para agradecer aqueles que contribuíram para o Ministério. Fomos
capazes de ajudar muita gente por causa da sua ajuda. Acabamos de comprar várias cargas de
lenha para famílias na mesa que são muito, muito pobres. Eles têm filhos e estão queimando
sagebrush para se manterem aquecidos. Mas nós temos um lenhador que trabalha conosco. Ele
fica com a madeira muito bonita.
Então, muito obrigado por cuidar de nossas necessidades e as necessidades dos pobres.

Possível Jihad na América
19 de setembro de 2018
Obrigado Senhor por sua promessa de segurança em
um tempo de perigo. Citando o Salmo 91: "Porque ele
me ama", diz o senhor, "Eu vou resgatá-lo." Por favor,
ajude aqueles que não estão prontos para pressionar
e levar seus avisos a sério. Amém.
Bem, hoje foi uma pausa bem-vinda quando Jesus me
convidou para dançar. Nada extravagante. Estávamos
dançando de uma maneira muito diferente, por
acaso. Nossos braços estavam para baixo por nossos lados, mas cotovelos dobrados e
segurando os antebraços de um outro e olhando para os olhos um do outro, e balançando
suavemente para a música. Foi tão doce e tão reconfortante.
"Obrigado por dançar comigo, senhor."
Jesus começou, "Foi o meu deleite."
Hein... Obrigado. Por favor, senhor. Estou ouvindo. O que quer dizer hoje?
"Estou tão feliz por estar aqui com você, Clare. Tão feliz, e eu adoro quando estamos no palácio
juntos.
Eu também tenho. Tornou-se um lar para mim. E acontece tão rápido. De repente, estou lá!
"E, de fato, é o lar para você; sua casa para sempre.
"Mas muitos de seus povos não estão prontos. Muitos. A vida tem ido como de costume e eles
se esqueceram de se preparar para o arrebatamento. Eles caíram de novo no mundo. Essa é
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uma razão pela qual eu estou dando-lhe indicadores de êxtase. Eles simplesmente não estão
prontos. Há muitos jovens que ainda não têm uma consciência adequadamente preparado.
-Sim, eu sei... Minha própria família. E não posso pressioná-lo. um... tudo o que posso fazer é
colocá-lo para fora e orar. Isso é o mais longe que eu posso ir com ele. Mas basta dizer que
alguns da minha família não virão no arrebatamento. E eu acho que, também, alguns deles
querem ficar e ajudar os outros. O que é virtuoso — mas não sei se eles realmente entendem o
que eles estão enfrentando. Como vai ser realmente.
Jesus continuou: há apenas tempo suficiente para acender uma luz eles, incitá-los, repreenderlos suavemente. Mas muitos vão ficar, porque é o seu destino. Como eu desejo que eles estejam
preparados, mas eles estão tão longe de estar preparado. Suas vidas estão cheias de desordem,
perdendo tempo em coisas que não terão valor para eles quando atinge. Eu sei sobre esse botão
de desprezo... é difícil; muito difícil.
Sim, eu posso ver a perda de tempo, tudo bem. Mas se eu trouxer algo, é como uma parede de
tijolos.
Ele continuou, "Mas você tem que continuar indo mesmo quando seu Conselho não é aceito, e
você não é respeitado por quem você é.
"As coisas eram as mesmas na minha família. Claro, minha mãe sabia, assim como meu pai.
Mas parentes...? Não, eles nunca aceitariam que havia algo diferente em mim. Então, eu tive
que deixá-lo ir. E você terá que fazer o mesmo, pois um profeta não é sem honra, exceto em sua
própria casa e cidade.
"Agora, você tinha várias perguntas sobre mim sobre a Mesquita de Al-Aqsa?"
É a cúpula da rocha.
Ele continuou, "Este evento ainda está em andamento e planejado. No enTanto, há outros
cenários, também. E com a oração, eu fui capaz de derrubá-los, como as bombas no navio.
Havia bombas em um navio chinês. Estava indo para Washington e não sei onde mais. Nova
York, DC e várias agências governamentais.
Ele continuou, "Eles não são mais uma ameaça. Mas ainda há muitas ameaças, não menos do
que são os jihadistas muçulmanos. Quando a cúpula da rocha for destruída, a menos que algo
mude, os grupos celulares serão ativados. Isto é algo que quero que todos estejam preparados.
"Sim, você vê que poderia vir quase a sua habitação. Mas meus anjos estão estacionados e é
meu espírito que inspirou Ezequiel a orar o Salmo 91 todos os dias sobre a família. "
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Sim, eu sei quando houve aquele incidente nacional, as pessoas ao norte de Taos em Amalia.
Nós costumávamos morar lá. É uma área selvagem real lá-nada além de alces e ursos e leões.
E... Sim, vivíamos lá e é aí que o grupo era que era um grupo de formação Jihad crianças para ir
para as escolas e atirar nas pessoas. E nós temos uma mesquita não muito longe daqui, aqui
nas montanhas em Taos. E conheço vários campos diferentes. UM campo de treino enorme a
cerca de 50 km daqui. Então, nós não estamos de forma alguma, forma, ou forma isenta de
ataque.
De fato, um dia, Ezequiel e eu estávamos perto do desfiladeiro e do rio. O rio grande-é
realmente muito bonito no Canyon. Voltando para casa, onde paramos, três caras do Oriente
Médio saíram de um carro e estavam apenas meio que andando por aí, conversando e
esticando as pernas. E eu tive um forte pressentimento de que eles eram uma célula. Eu não sei
se isso era verdade-mas, aqui estamos nós, no meio do nada.
Jesus continuou, "Com cada membro dos pés de barro que é levado à justiça, o risco aumenta. A
oração já não é qualquer tipo de opção; é uma necessidade absoluta. E eu quero que você faça
isso perfeitamente claro para o canal. A maior proteção que você tem é a oração. Armas não
são uma opção-você está em desvantagem numérica. Que o tempo pode vir, mas não quando
você ainda está aqui.
"Você vê como isso é importante?"
Sim, senhor.
"Por favor, peça a todos que rezem o Salmo 91 e estejam alertas para células ativadas. Você
tem muitos em Taos, acredite ou não. Para a maior parte, eles são treinados para sair da área.
Isto será mais seguro do que as cidades.
"Mas não incite o medo, incite a oração.
"Enquanto isso, sou muito abençoado por seus esforços com a música. Por favor, não afrouxe.
Por favor, aperte. "
Ok, queridos. Então, eu estou cavando a música que é publicável, colocando-se no novo canal
de música. Com um teaser no canal de voz regular, ainda pequeno. Coisas que eu estava
esperando para fazer melhor do que eles são. E eu vou realmente me aplicar na tentativa de
tirá-los.
Então, isso é a próxima coisa que você tem que olhar para frente.
Eu amo todos vocês muito caro. E obrigado, muito obrigado por nos apoiar e por orar por nós.
Precisamos assim tanto. E nós realmente, realmente apreciá-lo. Eu sei que o senhor vai
abençoá-lo muito por seus esforços em nosso nome.

63

E eu só quero fazer uma recomendação que você entrar na Bíblia Hub ou em algum lugar e
obter um download, um MP3, do Salmo 91 que você pode ouvir uma e outra vez. E isso será um
salmo de fortalecimento e também está orando proteção sobre você, ao mesmo tempo.
Mas o senhor está pedindo que todos rezemos este Salmo, todos os dias sobre nossas famílias.
Deus te abençoe, Heartdwellers. Nós te amamos muito.

Mistérios revelados sobre Maria 2a de 7
20 de setembro de 2018
Obrigado, Senhor Jesus, por tomar o tempo para
compartilhar essas revelações sobre sua mãe. Estou
começando a ver que ela foi o primeiro fruto de
crentes e tantas coisas que você fez para e com ela
são um modelo para nós na terra, incluindo sua
saída surpreendente da terra. Que i vão
compartilhar, por sinal, queridos, no número 7 da
série.
Então, meu caro Heartdwellers, alguns de vocês estão comigo há quase cinco anos, e eu
sempre fiz o meu melhor para ser transparente antes de você. Eu escondi Maria a mãe de Jesus
de você por obediência, embora meu coração tenha sofrido para lhe contar sobre sua
intercessão, sua amizade, sua proteção.
Falando nisso, os demônios sempre foram autorizados a interferir com Ezequiel e eu em fazer
música juntos. Ele é um guitarrista maravilhoso e vocalista, mas algo sempre pop up entre nós,
apenas a coisa mais pequena que realmente estragar-nos, e então nós chamá-lo de quites. Com
um mau gosto na boca...
Mas há duas noites, por alguma razão inexplicável, nós conseguimos trabalhar juntos sem
problemas. E ele sentiu tal satisfação, em contraste com 25 anos de frustração. E espero que eu
tenha esse pedaço de música para você esta noite. E quero agradecer-te, Heartdwellers, por
rezares pela minha música. Ajuda muito.
Eu disse inexplicavelmente, mas no meio da nossa sessão de gravação eu peguei um olhar de
nossa senhora em pé diante do meu altar, sorrindo. Ela tinha vindo e cobriu-nos com seus
anjos, aqueles atribuídos a ela. Sim, ela interveio e estava protegendo nós dois de qualquer
coisa que poderia ter estragado nossa sessão de gravação.
Eu disse a Ezequiel, "querida, nossa senhora está aqui. Ela está de pé diante do altar. Ele não a
viu, mas ele agradeceu. Porque ele sabe que ela é muito presente para ele, a maior parte do
tempo. Ele tem uma enorme devoção a Maria, porque ela tem sido um amigo tão maravilhoso
para ele.
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E Mary fez algo tão doce, depois que eu disse isso. Ela deu dois passos na minha direção,
colocou o braço materno em volta de mim e disse: "Obrigado por dizer a ele!" Ah. Tão doce!
Ela é muito diminuta, certamente não uma polegada sobre cinco pés. Então, ela nos abençoou
com uma descoberta.
Ela também Domou aquela pantera negra com quem tenho lutado por 30 anos. Assim como eu
a vi na ilha de Lily Pad mais de um ano atrás ou assim, quando Jesus me levou lá na canoa. Saí e
a nossa senhora estava lá à minha espera. E ela estava sentada com a pantera negra
descansando ao seu lado, toda a crueldade se foi. E eu levei isso a dizer que ela me ajudaria a
superar minha pantera negra. Você vê o que ela pode fazer quando você pede suas orações?
E eu não tenho tido um ataque de luxúria para as coisas em um tempo muito longo,
certamente não distraído por eles do jeito que eu costumava ser. Eu me afastei das tentações,
que são ocasiões de pecado.
Eu tinha acabado de dedicar a minha música para ela e colocar-me sua proteção, e eu
perguntei-lhe deliberadamente, por favor, reze por Ezequiel e I, e que podemos trabalhar
juntos. E ela realizou em uma hora o que temos orado a Deus para fazer por um bom 20 anos,
sem qualquer sucesso.
Sim, Ezequiel e eu trabalhamos juntos algumas vezes, muito poucos... Mas eu diria que 75% do
tempo que terminou em argumento, ou um mal-entendido e frustração que é antes que eu dei
a ela para supervisionar e nos ajudar. Bom guerreiro de oração!
Bem, eu desviei. O que eu estou querendo dizer a vocês, queridos, é que tipo de pastor eu
seria, se eu escondesse Maria de você depois que Jesus me disse para liberar os ensinamentos?
Por perder metade do canal? Perder, talvez, um sustento e salários para os nossos ajudantes?
Já estive na pobreza antes, e voltarei para a pobreza se for preciso. Mas não vou me
comprometer. Por ser acusado perante a comunidade cristã de novo?
Desta vez, nos olhos deles, não há desculpa. "Ela é uma adoradora de Maria! Veja ela se curva
diante de estátuas e adora Maria! E sim, eu me ajoelharei diante de uma estátua que
representa um Santo quando eu chamo em sua intercessão. E agradeço-lhes profusamente por
suas orações e até mesmo companheirismo.
Mas nunca vou adorar uma estátua. Ou um Santo.
A fim de vir a condenação do segundo mandamento, tu não farás a ti qualquer imagem Graven.
Não terás outros deuses diante de mim. " Uma imagem Graven é por definição, "uma imagem
esculpida usada como um ídolo." Parece que os professores cristãos levou um pouco longe
demais em dizer que você não pode ter pinturas, fotos, estátuas-ou coisas dessa natureza. Você
não diria?
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Em outras palavras, essa estátua de Maria é uma representação de quem ela é diante de Deus.
Se eu a idolatrasse, seria uma imagem grave. Mas eu não venero a Mary. Eu venero-a e
respeito-a profundamente. Eu também adoro a sua doçura, a maneira que você adoraria a
doçura no rosto de um recém-nascido.
Não se incomodem a discutir este ponto comigo, pessoal. Se você não entende o que eu disse,
você tem um espírito obtuso.
Obtuso: irritantemente insensível ou lento (ou incapaz por causa de viés ou fanatismo) para
entender.
O ponto é, enquanto Moisés estava na montanha com Deus, na mesma sessão, Deus deu a
Moisés o padrão para a arca, os anjos esculpidos sobre o propiciatório. E então os comprimidos
dizendo que, "você não terá nenhum outro Deus ao meu lado". Não há imagem de Graven.
E essas pedras foram para dentro deste Tabernáculo da arca, com imagens esculpidas de anjos
pairando sobre o propiciatório. Agora, como você resolver isso? Em um momento, ele está
dizendo, "não tem nenhuma imagem Graven." E no momento seguinte, ele está dizendo a
Moisés como os anjos deveriam se parecer, e do que eles serão feitos.
Como podemos ser tão cegos???
Bem, eu acho que Satanás sabe o poder transmitido por uma estátua ou imagem, e que o céu
pode se manifestar através de uma estátua. Um Santo pode se manifestar através de uma
estátua. Afinal, toda a matéria no céu é totalmente diferente do que temos na terra. Há interdimensões.
E há um exemplo-muitos exemplos deste em todo o mundo. Mas agora, especialmente nas
Filipinas. Há uma estátua de Maria que se move. Seu véu se move e sua boca se move. E foi
gravado — está na Internet. E o que vem com essa manifestação é a convicção de que o céu,
Deus, e os Santos e os anjos são reais. Então, limpa a tua vida e dá-a a Jesus! Ou, como Mary
diria, "dê a sua vida ao meu filho."
Então, o inimigo sabe o poder de uma estátua, uma imagem, uma imagem. Há imagens de
Jesus que choram o sangue em testemunho da veracidade da imagem. Há ícones que choram
óleo. E essas coisas se manifestam, não pelo poder de Satanás, mas pelo poder do Espírito
Santo. Eles são sinais e maravilhas para os crentes, para incentivá-los. Para torná-los fortes.
Estes óleos que choram dos ícones foram sabidos para trabalhar milagres e para curar povos.
Assim, o inimigo sabe o poder de uma estátua, uma imagem, um Imagem.. Então, no mundo
secular ele os usa como loucos para fazer os homens e as mulheres pecarem. E se ele pode nos
privar da consolação de ver uma imagem que nos lembra o céu, ou um amigo no céu, ele pode
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nos isolar. E certamente não vamos pensar em pedir a sua intercessão! Depois de tudo isso é
adoração demoníaca... certo?
Você vê como o inimigo é inteligente em privar-nos da plenitude de Deus?
Mas honestamente-e este é o ponto. Eu não posso estar neste ministério para você em boa
consciência por cuidar de um Whit sobre as opiniões do homem. Isso realmente me faria um
hipócrita! Para manter Mary longe de você quando eu fui liberado-só porque eu poderia perder
doadores? Só porque eu poderia perder Subs? De maneira nenhuma! Todos podem sair do
canal, mas não vou comprometer a verdade.
Você vê, agora você tem o que foi roubado da igreja primitiva. Você tem os sacramentos de
volta. Você tem a intercessão dos Santos de volta. Você está totalmente unida com todo o céu
e sozinho não mais.
Agora, isso requer um pouco de discernimento e discrição, porque o diabo tem suas imitações.
Satanás inventou espíritos familiares porque Deus criou os Santos para os nossos
companheiros. Os Santos e os anjos. E Satanás sabe muito bem a solidão que você e eu
sofremos nesta terra no meio de nossas famílias-então ele nos deu seus "ajudantes" que são de
fato demônios, na imitação dos anjos e Santos que Deus nos deu!
Deixa-me contar-te uma história. Antes de me converter, eu queria ser um meio de transe, e eu
estava estudando para fazer isso. E eu queria ajudar os outros a encontrar o seu caminho na
vida, obtendo o conhecimento sobrenatural do que eu achava que eram seres angelicais. Mas
na verdade, eram demônios profundos e escuros vestidos com fantasias que me agradariam.
Por exemplo, naquela época da minha vida, que em torno do tempo hippie-um guru, um
curandeiro, um profeta. Rapaz, fui enganado. Você pode ler tudo sobre isso na minha narrativa
de conversão.
Mas aqui é o ponto. Quando um meio de transe disse Me Eu tinha um companheiro e me deu o
seu nome, eu chorei a noite toda agradecendo a Deus por este dom. Não sabia que era da
natureza real.
E aqui eu quero divagar por um momento e dizer: não julgue aqueles na nova era. Muitos deles
foram tão feridos pela Igreja, tão enojados com a hipocrisia, que se voltaram para outra fonte.
Ser molestado por um padre faria com que alguém quisesse correr!
Mas este é o ponto: muitos novos adeptos estão à procura de Deus, procurando a verdade e
para muitos, uma traição está na base de sua religião rejeitando. Mesmo John Ramirez, teria
dado a sua vida a Cristo em um serviço da igreja se o pastor que vai pelo corredor, abraçando
todos-acolhendo-os em casa, não tinha evitado John. Isso partiu-lhe o coração. Ele estava tão
pronto para dar a sua vida a Cristo. Mas então ele se sentiu rejeitado por Deus e se virou para
Satanás. Ele não tinha mais ninguém a quem recorrer, pessoal. A fonte de toda a vida e
bondade tinha rejeitado ele e que não era justo-então ele foi para aquele que iria recebê-lo.
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Então, não julgue os motivos dessas pessoas; Só Deus reserva esse direito.
Satanás não pode criar nada por conta própria, tem que ser uma cópia de algo que o senhor
criou. Como sua massa negra, onde bebem sangue humano, zombando do sangue de Jesus. E
você nunca vai ver uma bruxa roubando pão de comunhão de uma igreja não-denominacional,
nunca! Mas eles vão esperar na fila para roubar um anfitrião da comunhão da Igreja Católica...
porque eles sabem que é a coisa real.
Eu desviei, de novo! Desculpa. Você vê como eu sou ruim?
Oh, e isso me leva a uma iluminação que eu tive durante a adoração com Espírito Santo. Ele
estava tão bonito esta manhã. Ele realmente dançou comigo. E tenho a nítida impressão de que
ele pode estar querendo que eu faça um retrato dele. Ele estava vestido como um rei. O fato
dele era vermelho, com enfeites por todo o lado. Sabe, como os reis usam, e a faixa que usam
no peito? E tinha cabelo curto e olhos azuis brilhantes.
E ele tem tantas coisas que me infundiu. Só de pé lá conversando com ele-é por isso que eu
fiquei tão animado e queria compartilhá-los com você.
Então, o que era tão diferente em Mary?
Bem, por minha própria falta, reconheço algo importante que faltou em minha vida: discrição
sagrada. Maria não perdeu as graças. Ela estava cheia de graça, e ela escondeu coisas em seu
coração e continuou a ser cheia de graça. Plena e completa e completa a transbordar de graça,
razão pela qual sua intercessão é tão poderosa. Ela sabia como preservar e proteger os dons de
Deus.
Quantas vezes me foi dada uma graça-só para deixar Satanás roubá-lo nesse mesmo dia? Ou
questioná-lo? Ou para ser irreverente com ele? Para contar quando era particular. Para alterálo apenas um pouco; para a profanar usando-a para ser reconhecida em vez de fazer o bem?
Quantas vezes?
Não vai querer saber. Mas eu vou dizer isso muito o senhor realmente lhe disse a verdade
quando ele disse que eu era o pior pecador que ele poderia encontrar.
A questão é que Mary raramente diz nada na Bíblia. Por que isso? Porque ela mantinha as
coisas escondidas em seu coração, onde elas estavam seguras.
Quando chegou a hora, ela o divulgava para Luke, para que ele pudesse compartilhá-lo com o
mundo e ser edificado. Mas ainda assim, o que ela lhe disse é pouco precioso em comparação
com o vasto tesouro de Graças escondidos neste navio dourado.
E essa é a introdução perfeita para a segunda etapa da nossa jornada em aprender sobre Maria.
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Mary visita Elizabeth.

Mistérios revelados sobre Mary 2B de 7
20 de setembro de 2018
Mary visita Elizabeth. Começando em Luke1,
versículo 39
Maria levantou-se naqueles dias e entrou no país do
monte com pressa, em uma cidade de Judá. E entrou
na casa de Zacarias e saudou Elizabeth.
A visitação de Gabriel, o anjo, deu a Maria a
instrução de sua missão na vida, que é exatamente o
que os visitantes celestiais fazem. Eles aconselham,
através do poder do Espírito Santo, que os enche no céu para que eles tenham todo o
conhecimento de que necessitam, para fazer o seu trabalho na terra. Eles são seus
mensageiros, porque Deus gosta de usar todos para trazer o seu reino à terra.
Mas Maria-eu tenho quase certeza, estava tão sobrecarregado por sua missão, que ela queria
ver o milagre feito para Elizabeth, bem como saber que ela foi avançada em anos. E ela queria
ajudá-la. Tenho certeza que ela queria compartilhar com Elizabeth suas missões mútuas e ter
companheirismo Santo sobre as coisas notáveis que tinha acontecido com eles.
Então, ela se apressou. Ela foi rápido.
Agora, aqui está a perfeita armação. Noivo de José, mas não tê-lo conhecido, e talvez até
mesmo consagrado a ele como uma virgem... Se foi há três meses e volta... grávida. Tenho
certeza que ela reconheceu as repercussões que isso teria em sua fé nela. Mas, no entanto, ela
foi e cuidou de sua prima, Elizabeth.
Então, nós somos dados através deste episódio algumas das mais notáveis profecias
messiânicas na Bíblia.
Lucas 1:41-42 quando Elizabeth ouviu a saudação de Maria, o bebê saltou em seu ventre, e
Isabel foi preenchida com o Espírito Santo. Ela gritou com uma voz alta, e disse: "Bendito sois
vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre!"
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Estas são as mesmas palavras que falamos no Rosário, directamente das Escrituras,
rapazes. Mas o fruto do ventre de Maria não era apenas Jesus, mas o fruto abundante que ele
suportaria e a fruta Maria também suportaria do céu, como muitos se voltariam para ela por
sua intercessão. E seu papel contínuo como mãe da Igreja traria muitas crianças. Eu vou entrar
nessa na Sétima mensagem sobre Maria.
Lucas 1:43-44 “Por que sou tão favorecido, que a mãe do meu senhor deveria vir até mim? Pois
eis que, quando a voz de sua saudação veio em meus ouvidos, o bebê pulou no meu ventre
para a alegria!
Então, aqui está uma proclamação bíblica de que Maria é a mãe do senhor, vindo da boca de
Isabel-que está cheia do Espírito Santo. Tão verdadeiramente, o céu a considera como a mãe de
Deus. Não pela criação de Deus, mas por associação, como o cônjuge do Espírito Santo e Deus
pai.
Ela continuou a dizer: Lucas 1:45 "Bendito é ela que acreditou, pois haverá um cumprimento
das coisas que lhe foram faladas do senhor!"
As Escrituras revelam a enorme fé de Maria. Ela não tinha impedimentos a sua fé através de
sua linhagem, porque ela tinha sido preparada por Deus para levar seu filho em um navio não
contaminado pelos pecados de Adão e Eva e todas as gerações subsequentes em sua
concepção imaculada.
E este é um bom momento para apresentar Mary como a segunda véspera. O que Eve perdeu
no jardim do Éden, Maria se recupera por inabalável fé, obediência inabalável e pureza em
trazer o segundo Adão, nosso Redentor, Jesus Cristo.
A escritura revela:
~ vs. 39 Maria recebeu uma confirmação para a visitação do anjo, Elizabeth estava grávida.
~ vs. 41 o Espírito Santo veio sobre Isabel e ela profetizou Maria foi abençoada entre as
mulheres. Maria estava grávida de Jesus, a quem ela reconheceu como seu Senhor vindo a ela,
e João Batista deu testemunho da presença de Jesus em Maria, saltando em seu ventre.
~ vs. 45 Maria estava cheia de fé, que Elizabeth reconheceu, "Bendito é ela que acreditou para
lá será um cumprimento do que foi falado com ela do senhor."
Assim, a escritura revela, através da resposta de Maria, que esta não era uma camponesa
comum. Na verdade, o pai da Igreja afirma que ela foi apresentada no templo em uma idade
muito precoce e cresceu lá no templo em feminilidade. Aos 14 anos, os sacerdotes
encontraram um cônjuge apropriado em José, cujo ramo de amêndoas milagrosamente
floresceu.
Agora, esta é a resposta de Maria à saudação de Elizabeth:
Lucas 1:46-56 Mary disse,
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"Minha alma amplia o senhor. Meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, Pois ele olhou
para o humilde estado de seu servo. Pois eis que, de agora em diante, todas as gerações me
chamarão de abençoado. Pois aquele que é poderoso fez grandes coisas por mim. Santo é o
seu nome. Sua misericórdia é para gerações de gerações sobre aqueles que o temem. Ele
mostrou força com o braço. Ele espalhou o orgulho na imaginação de seus corações. Ele
derrubou príncipes de seus tronos.
E exaltaram os humildes. Ele encheu os famintos com coisas boas. Ele mandou os ricos
embora vazios. Ele deu ajuda a Israel, seu servo, para que ele pudesse se lembrar da
misericórdia. Como ele falou com nossos pais, para Abraão e seus filhos para sempre. Amém.
Mary ficou com ela cerca de três meses, e depois voltou para sua casa.
Agora, vamos dar uma olhada mais profunda nesta bela e bela profecia nas Escrituras.
Tomando um olhar mais profundo para esta passagem das Escrituras, muito sobre Maria é
revelado. Primeiro de tudo, ela tinha um dom profético. Ela estava cheia do Espírito Santo, Woh
é o autor da profecia, e abriu a boca para louvar a Deus por este grande milagre.
Lucas 1:46-47 "minha alma amplia o senhor. Meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador,
Pois ele olhou para o estado humilde de seu servo.
Aqui ela reconhece tanto que Jesus é seu Deus e seu Salvador, e está ciente de sua humilde
propriedade. Não uma rainha ou princesa, mas uma menina da aldeia que foi abençoada para
ser criado no templo. Eu acho que foi uma grande sabedoria que naquele dia as meninas foram
treinadas no templo, porque ela iria formar-lhes santidade, de modo que no seu futuro como
mães que poderiam treinar seus filhos em santidade. E trazer seus filhos machos para cima em
santidade.
Lucas 1:48For behold, (ela continuou) a partir de agora, todas as gerações vão me chamar de
abençoado.
Agora, aqui ela declara proféticamente que ela vai se destacar como uma mulher de todas as
gerações e ser reverenciado, e no versículo seguinte declara a razão para isso.
Lucas 1:49 "para aquele que é poderoso fez grandes coisas para mim. Santo é o seu nome.
Aqui, ela não tem crédito em si mesma por isso, mas sim faz questão de dizer o quão humilde
ela é. Isto é exatamente o oposto de uma rainha humana que declararia suas prerrogativas e
chamaria a si mesma de honra.
Lucas 1:50 "sua misericórdia é para gerações de gerações sobre aqueles que o temem."
Ela proclama a fidelidade de Deus, não apenas à sua família, mas a todas as gerações de
homens, revelando que ela tinha uma consciência aguda da humanidade, não apenas as
preocupações do dia-a-dia de uma menina da aldeia.
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Nos versículos seguintes, imagino que ela tenha visto muitos orgulhosos e os de nascimento
real, freqüentando o templo-que em nosso dia seria um equivalente aos palácios dos príncipestrazendo seus bebês para a circuncisão. Ela tinha muitas experiências servindo os ricos e
ouvindo suas conversas, e estava agudamente consciente de que eles viviam na imaginação de
seu próprio coração, não na realidade do coração de Deus.
Este não é um grau de sabedoria encontrado em um mero de 14 anos de idade.
E eu quero dizer, eu não tenho nada contra os ricos. Eles têm um trabalho muito importante na
economia do céu. Mas muitas vezes, com todas essas coisas vêm todas essas distrações e valor
muda de coisas de Deus para as coisas da terra e dos homens. Mas aqui ela mostrou um
desapego completo disso.
Continua: Lucas 1:51-53 "ele mostrou força com o braço. Ele espalhou o orgulho na imaginação
de seus corações. Ele colocou a Down príncipes de seus tronos. E exaltaram os humildes. Ele
encheu os famintos com coisas boas. Ele enviou os ricos longe vazio.
Quando os ricos chegaram ao templo, eles fizeram a sua presença real conhecida. Sendo
completamente cheio de si, eles vieram vazios de Deus e deixou ainda mais vazio. Enquanto o
pequenino, o humilde, que seria exaltado, como diz a escritura, estava ali antes deles. No
entanto, eu duvido muito se eles pudessem vê-la mais do que os escribas e fariseus poderia
reconhecer Jesus em seu mau gosto.
Ela continua: Lucas 1:54-55 "ele deu ajuda a Israel, seu servo, para que ele pudesse se lembrar
da misericórdia. Como ele falou com nossos pais, para Abraão e seus filhos para sempre.
Aqui Maria revela um conhecimento das profecias do Messias e das promessas a Abraão.
Agora, no versículo 56, diz que Mary ficou com ela cerca de três meses. Mary ficou com
Elizabeth cerca de três meses, e depois voltou para sua casa. Eu só posso imaginar, como ela viu
sua barriga gradualmente se expandindo, que ela sabia que quando Joseph a viu, ele ficaria
devastado. No entanto, ela confiou-se ao senhor e sua providência para informar Joseph.
Naqueles dias, uma mulher que carregava uma criança antes de vir junto com seu marido era
uma desgraça. E muitas vezes rejeitado pelo marido e foi apedrejado até a morte. Esta era uma
perspectiva que eu tenho certeza que o inimigo da nossa salvação ameaçou com ela.
Eu posso até imaginá-lo sugerindo que ela ingeriu ervas para causar um aborto, ou provocandoa com pesadelos de ser rejeitado por Joseph e apedrejado até a morte. Os demônios nunca
desistem em suas campanhas para destruir tudo que é sagrado. Tenho a certeza que a odiavam
por causa da sua humildade. falta de presunção e orgulho. E perguntou se Deus iria usá-la para
ser sua desfazendo.
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Isto é tudo conjectura da minha parte, queridos.
"Bendito seja ela que acreditou que haverá um cumprimento do que lhe foi falado do senhor."
Senhor, tem algo a acrescentar?
Jesus começou, "Você sabe que você estava lendo minha mente quando você disse que Satanás
provavelmente zombou dela. Ele a reconheceu desde tenra idade, por causa dos anjos
atribuídos a ela. Ele estava esperando pelo nascimento do Messias, então ele e todo o seu reino
estavam em alerta para uma menina Santa.
"O que aconteceu em sua concepção, quando bandos de anjos pairou sobre o processo,
despertou a sua suspeita. E a partir desse ponto ela foi marcada como candidata.
"O mal não conhece limites, Clare, e várias vezes conspiraram para abortar esta criança. Mesmo
as bruxas na área sabia dela e definir várias armadilhas para seus pés e sua morte. Mas porque
ela correspondia às graças dadas na concepção, ela era altamente Respondente à sua
consciência e foi cuidadoso para evitar qualquer coisa que tinha mesmo um sopro de corrupção
ou de fazer errado.
"Foi por causa de sua obediência que ela não se feriu."
Quando ele disse isso, eu a vi como uma criança muito pequena, como três anos e meio de
idade. E ela estava dentro de casa, em um Adobe House, com muita fome, mas ter que esperar
para a hora da ceia. Ela estava olhando para a lareira bolos na mesa com grande saudade, mas
perguntou a sua mãe, "posso ter um bolo lareira?"
Que respondeu: "ainda não, espere até o jantar."
Que ainda era um Maneiras fora. Mesmo que o inimigo tentou tentá-la a tomar um, ela apagou
completamente de sua mente e esperou pacientemente.
Você vê, um desses bolos lareira tinha um ponto de, que Anne mais tarde reconhecida, e de
acordo com as leis judaicas de limpeza, destruiu todo o lote e manteve Maria de ser
envenenado por ele.
"Há alturas demasiado numerosas para mencionar quando a sua virtude foi testada, amada."
Wow!
"Mas acredite em mim quando lhe digo, ela foi continuamente atacada em sonhos, visões, e
visitas demoníacas à noite, sugerindo que ela destrua o que estava crescendo em seu ventre.
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"Assim como eu fiz com você, ela teve que ser aperfeiçoada em virtude e obediência, porque
mais tarde na vida, Meu a sobrevivência dependia disso.
Houve um incidente em que uma bruxa idosa, posando como um amigo amoroso na
Comunidade, trouxe bolos recém cozidos para Anne o pretexto de uma bênção. Mas eles
estavam fortemente atados com veneno. Ambos, Mary e Anne, destruíram o presente
imediatamente, sentindo o perigo — mesmo que eles pareciam muito apetitosos.
"Eu não posso te dizer quantas vezes Satanás tentou tirar sua vida. Mesmo no templo, havia
alguns indivíduos sem escrúpulos que pensavam em molestá-la, mas eles foram parados por
seus anjos.
"Uma e outra vez ela enfrentou multidões de perigos, e sempre, sempre tomou a decisão certa
— não importa o quão tentador o convite para fazer o mal apareceu. Ela era muito desapegado
de sua carne, que fechou muitos uma porta de oportunidade para prejudicá-la. Sua consciência
foi superada bem desenvolvida, e ela sabia que nada de bom poderia vir de desobediência,
então ela evitou-lo como a peste. Mesmo quando não fazia sentido para ela e lhe custava
muito, ainda assim ela hearkened ao meu espírito e não cedeu uma vez às tentações.
"Tinha que ser assim. Assim como eu permiti muitos julgamentos em suas vidas para cultivar a
virtude, Meu queridos, então em sua vida ela foi dolorosamente julgada, por causa da
importância de sua missão.
"Então, Deixe-me dizer neste momento, ela sabe bem como confortar aqueles que estão sendo
tentados. E você não poderia ter um melhor defensor para orar por você. E se você é
extremamente abençoado, para ser capaz de ver e até mesmo conversar com em tempos de
julgamento.
Nwo... Tenho certeza que o senhor não significa em substituição para ele! Mary é uma amiga.
Deus é o nosso criador. E Jesus é o nosso criador. Então. Esta é uma relação de amizade que ele
está falando. Por favor, não coloque palavras e intenções na minha boca! Deus é Deus, e Maria
é uma criatura.
"Pense profundamente nessas coisas, Heartdwellers." Jesus continuou. "Você foi dado um
presente enorme, um presente vale tanto que Satanás fez de tudo para desencorajá-lo de ir em
qualquer lugar perto dele. Por favor, comece a entrar neste presente e usá-lo.
Aqueles que vêm a cobertura de Mary alcançam a perfeição do coração muito mais
rapidamente do que aqueles sem sua coberta materna. Nunca foi intencional por mim que você
deve ter uma única família de pais, sem mãe e sem irmãos para oferecer consolo, instrução e
orações em seu nome.
"Isso é apenas uma pequena faceta do porquê eu apareci diante dos apóstolos com Moisés e
Elias. Eu quebrei a distorção e uso incorreto da liminar que você não deve consultar os mortos,
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porque eu estava realmente consultando com aqueles que viveram, mas agora ainda estão
vivendo no céu. Assim como eu fiz então, é possível para você fazer agora com minha mãe,
comigo, e outros na grande nuvem.
"Não desperdice este dom precioso!
"E finalmente. Como diz respeito ao arrebatamento, minhas noivas, vocês estão se
aproximando dos momentos finais deste capítulo em suas vidas. Esteja preparado. Não vivam
por vocês mesmos. Viver para fazer o bem aos outros e recuar de perseguições terrenas. Passe
seu tempo comigo, cultivando seu relacionamento comigo.
"E uma coisa que eu vou te dizer sobre sua mãe no céu, é quando você se compromete a um
relacionamento com ela, ela te protege contra a decepção. Ela sabe a coisa real e o impostor. E
as pessoas que têm uma devoção a Maria não serão facilmente enganadas pelo Anticristo, ou
pelo falso profeta.
"Se você pudesse ver Nibiru em plena vista agora, você não iria atrasar a sua conversão por
mais um segundo. O problema é que eles estão bloqueando a vista, porque eles querem que
você pegou sem saber, então você vai morrer quando ele chegar perto da terra. Isso faz parte
do plano: a GEt livrar de dois terços do Ea população de Arth.
"E para vocês que trabalham para a elite... Você acha que eles se preocupam com sua família,
seus irmãos, irmãs, tias e tios-ou até mesmo sua mãe e pai. Você realmente acha que eles
fizeram uma provisão para seus parentes ou seus animais de estimação?
"Você está servindo um capataz implacável que lhe dirá o que você quer ouvir para enganá-lo
para trabalhar para eles. E quando esse momento chegar, eles vão fechar as portas para suas
cidades subterrâneas com essa desculpa, "Desculpe, não há mais espaço para você e sua
família."
"Eles vão levá-lo junto para usá-lo. E se você é muçulmano, eles vão usá-lo para fazer o seu
trabalho sujo e, em seguida, fechar a porta quando Nibiru está trazendo este planeta em
situações terríveis.
"Eu nunca vou abandoná-lo ou abandoná-lo. Dá-me a tua vida e eu protejo-te e trago-te para o
céu. Eu não minto. Mas aqueles para quem você trabalha não sabem como dizer a verdade,
porque a verdade não está neles. Eles são enganadores, como seu pai, Satanás.
"Se você vier a mim, eu vou recebê-lo, e na morte você não terá nada a temer. Eu vou estar com
você e levá-lo para mim.
"E alguns de vocês, eu vou proteger e você não vai morrer, mas ser poupado sobrenaturalmente
e viver para ver o meu retorno.
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"Eu sou o Alpha e o Omega, o começo e o fim. E eu amo-te, porque te trouxe do ventre da tua
mãe. Você se afastou de mim porque não me conhecia, mas sabia que os homens maus fingiam
me conhecer, e eles o feriram profundamente.
"Eu vou derramar óleo fresco em suas feridas e levá-lo para mim, porque eu te amo. Como sabe
disso? Porque eu morri na Cruz para provar a você este amor.
"Venha a mim. Eu recebê-lo.

Swift Away
(publicado originalmente em setembro de 2014)

Sombras mudando
Feixes de lua à deriva, escuro tecido
Esta luz dia despojado
O tempo está passando
Swift longe... Swift Away
Moedas de prata
Cruz céus inoxidáveis
Maré Invoice
Pego em suas mentiras
O tempo está passando
Swift longe... Swift Away
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Luz eterna
Grito da meia-noite
Um está amarrado, o outro voa
O tempo está passando
Swift Away... swift de distância
Então, reúna coragem
Contra a maré,
Pois ele está vindo para levar sua noiva
O tempo está passando
Swift longe... Swift Away
Rapidamente chegando é o dia....

O último trunfo-após o arrebatamento
23 de setembro de 2018
Caro senhor, por favor nos ajude a resolver todas as
nossas perguntas sobre como você vai progredir. É
certamente um desafio, compreender a maneira
como você pensa e faz as coisas. Por favor nos ajude?
Amém.
Bem, Ezequiel e eu temos ponderado esta conversa
repentina de êxtase e reavivamento iminente. No
início das mensagens do senhor para nós, ele me
disse que o grande revival viria após o arrebatamento. Então, como a América começou a
acordar, nos deram três anos mais-condicionalmente, que as pessoas continuariam a acordar e
orar. E uma ligeira dica de que pode haver um revival antes do arrebatamento.
Então Donald Trump foi eleito e nós pensamos com certeza que estaríamos aqui para sua
segunda eleição. Afinal, ele precisaria de nós cristãos para votar no cargo, certo?
Talvez não tão certo...
O pensamento de Deus é diferente do nosso. Porque o senhor tem sido muito repetitivo sobre
o arrebatamento acontecendo em breve em sonhos, visões, e palavras Rhema para Ezequiel,
Carol e eu, estamos olhando para ele a partir de uma perspectiva diferente.
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Há um monte de americanos que ainda estão o feitiço de main stream/Satanás/Media. Eles
estão hipnotizados. Eles estão lucrando com o trabalho duro de Donald para a economia, mas
ainda desfrutando zombando dele, ridicularizando-o, e virando um ouvido surdo a todos os
avisos sobre o nosso ferro-e-barro-pé, governo subterrâneo.
E se... o senhor usa o arrebatamento e eventos mundiais para obter esta cerca-sitting geração
acesa em chamas? E se o revival irrompe por causa do arrebatamento, e os pés de ferro e barro
não chegar a executar o país no chão imediatamente, com todas as suas guilhotinas e campos
de concentração, porque os novos cristãos vão trabalhar com o remanescente e nós vamos
superar todo o mal Obama colocou em movimento.
E se???
E se o Donald ficar, e for presidente da primeira metade da tribulação e continuar a drenar o
pântano?
Estas são todas perguntas sem resposta, queridos. Eu os pondero todos os dias. Eu sei que
estamos na época do arrebatamento. Eu sei que este é o último Papa. Eu sei que Israel é uma
nação. Eu sei que Obama é o Anticristo e todos os sinais do fim dos tempos estão aqui.
Eu sei que Nibiru é um planeta carregado de hordas de demônios e pode atingir o máximo
impacto na terra. Não colidir com ele, mas o impacto que terá sobre a terra entre 2020-apenas
um ano de distância-e 2035. Mas também está aquecendo as águas da terra, devido à atividade
vulcânica acelerada os oceanos, e os terremotos de 7 e 8 pontos são comuns agora, e irão
aumentar.
Supertempestades estão aumentando e não é toda a tecnologia Tesla manipulando-o. O eixo
da nossa terra está mudando. A massa derretida está a mudar, e estamos a responder à
influência desta super estrela anã castanha e dos seus satélites. Nibiru.
Eu sei que o senhor disse em uma mensagem que haveria reavivamento sem precedentes,
porque nações em todo o mundo seguiriam a liderança do Presidente Trump.
Então, como a III Guerra Mundial e o êxtase se encaixam nisso?
Pensei que estaríamos aqui para desfrutar e participar nestes reavivamentos. Mas não
podemos abalar a sensação de que as coisas vão começar muito em breve. E nós não vamos
estar aqui...
Os crentes que serão arrebatados têm lutado longa e duramente para estabilizar o navio em
linha reta em seu curso, para estabelecer as bases para aqueles que serão varridos em
conversões maciças após o arrebatamento. Agora é hora de eles voltarem para casa, como
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outros tomam seu lugar e crescem em santidade extrema. Porque isso é o que vai ser
necessário para passar por isso.
Aqui está uma nota interessante sobre "The Last Trump" de John Ankerberg: "quando você
estuda o exército romano, e alguns dos exércitos gregos, e até mesmo o exército judeu de volta
no tempo bíblico. Quando eles entraram em guerra, eles tinham um "último trunfo" que seria
soprado que iria dizer aos homens de combate, ' o seu tempo de luta acabou. É hora de você ir
para casa e descansar. UM "último trunfo" terminou seu tempo na guerra.
"Por analogia, as escrituras ensinam que os cristãos de hoje estão envolvidos em uma guerra
espiritual enquanto eles vivem suas vidas nesta idade presente neste mundo presente. Quando
o arrebatamento ocorre e o trompete é soprado, naquele tempo, que será um sinal para eles
que a sua parte na guerra é mais; sua luta nesta idade presente é feita nesta guerra espiritual. É
hora de eles irem para casa para estarem com o senhor e descansarem juntos com ele no céu. "
E eu realmente acredito... Isso tinha chegado a mim hoje cedo e foi confirmado por este
cavalheiro John Ankerberg. Eu realmente acredito que o "último trunfo" tem a ver com chamarnos para casa. Dizendo-nos, ' OK-você tem lutado por muito tempo e difícil de ir. E seus
substitutos estarão chegando em breve. Então, eu pensei que era uma visão muito, muito
interessante que ele tinha, e que o senhor jogou em torno de minha mente hoje.
De alguma forma, eu vejo o significado do nosso Presidente Trump, como sendo amarrado com
esta profecia. Se apenas a língua e bochecha pelo senhor. Significando, Trump aquisição da
nossa nação é um sinal de que o Arrebatamento vai acontecer dentro de sua administração. E o
senhor está jogando-o como seu último trunfo para lutar contra o ferro e pés de barro, para dar
mais tempo para os muçulmanos perdidos para vir a Cristo.
Tudo o que posso dizer, minha preciosa família, é que estou esperando para ver como ele vai
fazer as coisas. O que eu pensava que era a maneira agradável, fácil, linear que fazia sentido...
foi desmantelada. Porque neste momento não faz sentido, à luz da rhemas que temos vindo a
ter.
O que posso postular que pode acontecer é que o estado profundo retira um ataque que nos
coloca em desacordo com o resto do mundo, ou é o início da terceira guerra mundial. Ou o
cometa vem nos calcanhares de algo, e o senhor arrebata sua noiva. A cerca-sitters acordar e
alinhar com o Presidente Trump e lutar contra o ferro e pés de barro com uma vingança.
Então, na marca do meio-caminho, o Presidente está fora do escritório e Obama toma o
controle dos últimos 3 1/2 anos para a grande tribulação. Isso corresponderia aos efeitos
intensos de Nibiru entre 2020 e 2035. Claro, o senhor poderia enviar Nibiru feliz em seu
caminho quando ele retorna cerca de 2027 e começa o milênio.
Essa é a minha melhor chance de conjecturar neste momento, tirada do que Jesus nos disse.
Isto não é algo que o senhor me disse. Esta é a minha mente humana tentando juntar as coisas.
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Então, Jesus começou a responder a minha pergunta sobre o que vai acontecer após o
arrebatamento.
Ele começou, "Não haverá mais áreas cinzentas entre o mundo e o meu reino. O morno vai subir
em seus destinos, superando todos os lapsos e fracassos do passado. A Fundação do
arrebatamento provará que a minha palavra é verdadeira e elas ficarão sólidas em tudo o que
disser, até à última anotação e til. Eles terão visto uma grande maravilha, como a despedida do
mar vermelho, e isso lhes dará um sólido alicerce de fé — embora haja desertores, e aqueles
com consciências fracas que voltarão a adorar Baal. "
Em outras palavras, fazer parte de um sistema.
Meus filhos remanescentes, você deve ter seus apetites controle. Você deve. Você vai fazer
muitas escolhas tolas e perigosas, por causa de seus estômagos e sua atração para o sexo
oposto, e vaidade. E coisas que vão aprisionar suas almas. Clare tem lutado poderosamente
com estes, toda a sua vida. E com a idade vem a sabedoria. Mas você terá que superar atrações
e desejos que o inimigo vai jogar com você, sem o benefício da idade. E possivelmente
sabedoria.
"Você deve ter sua carne totalmente submissa ao espírito. Se você não fizer isso agora, quando
a marca chegar, você cairá e perderá sua alma.
"Isso significa que você nunca vai ver suas mães e pais, animais de estimação e parentes
novamente. Sua eternidade será no inferno, sendo queimado e atormentado.
"Quando você recebe a marca, porque você não confia em mim para curar o seu filho; Não
confiaste em mim para curar o teu filho. Você não confiou em mim para fornecer comida. Você
queria fazer parte da multidão florescente, alguém importante... Quando você fizer isso, a
marca vai destruir a parte do seu cérebro que responde a mim, e você vai se tornar como um
animal.
"Em seguida, como a tribulação progride, eles vão acabar com você através deste. Mas
primeiro, você vai sofrer tormentos impensáveis em todo o seu corpo; Você vai procurar morrer,
mas a morte vai escapar de você. Estou lhe dizendo isso agora, assim você pode começar a ter
suas prioridades retas. Se você pode controlar seus impulsos agora, não será tão duro e
perigoso para você mais tarde.
"Sim, o Presidente Trump será uma parte do remanescente. Eu revirei o que era para ser o
sofrimento mais tremendo para esta nação, e entreguei-o de volta nas mãos do meu povo. No
entanto, haverá lutas constantes e ataques lançados contra a América do governo subterrâneo,
uma vez que desaparece, e muitas tristezas. A melhor preparação para isso é uma consciência
limpa e ser reconciliado comigo, bem como conhecer a minha voz, ouvir a minha instrução e
obedecê-la sem um lapso de tempo ou brilho. Aqui está a sua vitória.
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"Muitos serão martirizados — mas contem toda a alegria, porque nesse mesmo dia todas as
aflições de sua vida acabarão e você estará comigo no céu. Então, não tema esse dia. É verdade
que os vivos vão invejar os mortos. Mas não morra com a marca.
"O que você vai precisar?
"Em primeiro lugar, um relacionamento comigo. Não apenas uma oração rasa, "abençoe-me"
ou um Rhema, mas uma relação de comunicação comigo e sua Bíblia, para que eu possa
transmitir a você o que é importante, o que é uma armadilha e tolice, e que é um desperdício de
tempo precioso e recursos. Aqueles que sucederem neste tempo serão aqueles que ouvirão e
obedecerão. Sem ouvir e obedecer, suas chances de sobrevivência até eu chegar são muito,
muito magras.
"Você não estará preparado para as táticas que serão usadas em você, especialmente as
traições; os lobos em pele de cordeiro. Discernimento é fundamental. Minha mãe tem um
grande dom para ensinar discernimento. Confie em suas orações, e você não será facilmente
enganado. Isto é, se você estiver escutando com muito cuidado.
"Aqueles que correm para uma palavra" e fugir não são suficientemente profundas comigo-e
isso, também, precisa ser um relacionamento sólido. Você será sábio para alistar os anjos e
Santos e especialmente minha mãe para ajudá-lo, não só no discernimento. Mas em tempos
perigosos, quando você não sabe o que fazer. Quando você se sente como se tivesse explodido
muito mal para me enfrentar novamente, vá até ela, peça orações. Ela vai abrir o caminho.
"Se alguém mantiver a minha palavra, eles nunca morrerão... É no desejo e manter a palavra
em seu coração, querendo vivê-la com todo o seu coração, que preserva a sua alma.
Como e de lado, eu recebo bastante algumas observações de pessoas que têm medo de que
eles não serão arrebatados, porque eles não podem viver até o que eles sentem são os padrões
bíblicos certos. E eles são os padrões corretos, e eles simplesmente não são fortes o suficiente.
Mas eu corri através de uma escritura hoje, e de repente fez sentido para mim de uma forma
que eu nunca entendi. Este é John 8:51
"Se alguém mantiver a minha palavra, eles nunca morrerão."
Agora, o que eu vejo é que está no desejo e na manutenção da palavra em seu coração,
querendo vivê-la com todo o seu coração, que preserva sua alma. Não necessariamente ser
capaz de vivê-la completamente sem falhar, mas querer vivê-la sem falhar. Mas a distinção é
realmente querer, o que significa que quando você falhar, você realmente lamentar. Fazer
acreditar que ' querer ' não vai cortá-lo. E o senhor certamente sabe a diferença.
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Jesus continuou, "Clare, você tem uma grande audiência de jovens que serão over-chegados na
Tribulação. Isso faz parte do significado da visão que o pastor tinha de você na floresta, com
uma tocha liderando o caminho para multidões de jovens. E a tocha, de repente, tornou-se
muito brilhante, e os jovens carregavam tochas que não estavam acesas. Mas eles acenderamlos no seu e saiu para diferentes partes do mundo.
Eu pedi ao senhor, ' bem... Quando chegou o brilho?
Ele disse, "O dia que você começou na Internet. Os jovens vieram com suas tochas para iluminálos, e a verdade carrega sua própria unção, porque alguns daqueles que partiram por nenhuma
boa razão em todos voltaram com outros nomes, demasiado envergonhado para admitir que
estavam errados e ainda estão com você. Outros estão sendo mantidos em cativeiro a mentiras,
e deixaram de crescer no que eu queria que eles fossem.
"Ore por eles; são ovelhas perdidas. Rezar para que eles vão voltar.
E eu tenho. Todos os dias rezo, "anjos sagrados, por favor. Saia e procure aqueles que foram
enganados e roubados do canal. E trazê-los de volta.
Jesus continuou, "Mas esse não é o ponto desta mensagem. O que eu estou querendo lhe dizer
é que sua missão era dizer a eles o que você aprendeu de mim, do meu espírito, e do movimento
do meu espírito em todas as denominações. Só porque eles não têm toda a minha igreja
primitiva tem, não significa que eles não estão em meu corpo.
"Eu queria que você fizesse isso, tanto em escritos e em música. É por isso que estamos
pressionando. Você simplesmente não consegue. Que há alguma qualidade indescritível sobre a
sua voz que abre o coração para a verdade.
Estou tentando conseguir, senhor! Só vou continuar obedecendo até conseguir.
"Boa menina. Você não vai se arrepender. Em todo caso, você está preparando uma geração
inteira para sobreviver, em gloriosa santidade, a tribulação.
"E para você, Meu crianças, que são deixadas para trás. Você será um exército de crentes
marchando ombro a ombro contra as forças do Anticristo. Vocês farão grandes façanhas,
embora alguns de vocês sintam que são grandes covardes. Nesse momento, farei de você um
poderoso em coragem. Você foi alimentado algum maná sólido neste canal e colocou uma
fundação que ninguém pode refutar. É por isso que eu estou trazendo as armas que você vai
precisar quando Clare se foi.
"Aqueles que seguem a verdade e marcham ao meu ritmo conhecem a minha voz e receberam
os ensinamentos da minha igreja primitiva, que também podem ser procurados com os padres
da igreja, que ensinaram muitas coisas que foram omitidas das Escrituras. Mas coisas valiosas,
no entanto, que são baseadas nas Escrituras em sua forma mais pura antes que o mundo tem
um porão de minha igreja e a desarquivou.
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"Vocês carregam em seus corações as mentes e as sementes da minha igreja quando eu voltar a
reinar por mil anos."
E é engraçado. Eu queria dizer mil gerações lá... Mas eu estou aderindo às Escrituras, então eu
disse mil anos.
"Você vai crescer na verdadeira santidade com estas sementes. Você vai ensiná-los aos outros e
eles, por sua vez, vão crescer e ensinar. E eu vou chamá-lo para mim mesmo em Jerusalém, e
você vai ir e vir da minha presença familiar, porque você tem sido levantada pela influência da
minha mãe através de Clare.
"Você foi formado em mansidão e amor fraternal. Eu não disse que os mansos herdarão a
terra? Oh, há tanta coisa que você aprendeu aqui que colocou as bases para a minha igreja.
Valorize esses ensinamentos, e não permita que os ignorantes instruídos os roubem de você.
Você está a permanecer simples e infantil, e não entrar nas grandes salas de aprendizagem, a
fim de ser decorado com elogios do homem.
"Não, sua autoridade e sabedoria não vêm de qualquer homem, mas de mim. E foi assim que
ensinei aos meus apóstolos. Não por classes caras nas universidades, mas por viver o exemplo
de meus costumes e viver a mensagem do meu amor.
"A maior força a ser reconhecida é o meu amor. Se você está vivendo em meu amor, nada será
impossível para você.
E escusado será dizer-fé. Fé e amor.
"Então, é da maior importância que você corte todas as ações motivadas por quaisquer outras
preocupações, para abrir caminho para a insuficiência do meu amor-que é tudo, e não é
ensinado em Seminários. É o amor que me fez esticar meus braços na Cruz. E é o seu amor que
fará o mesmo, a fim de viver uma vida crucificada ao mundo.
"É por isso que vos digo agora, circuncidai os vossos corações e mentes agora, por isso terão
menos de uma luta a chegar às nomeações gloriosas que tenho para vocês. Isso vai realmente
fazer você olhar muito humilde e tolo, mas vai ter frutos abundantes e definir a fundação
profunda que você precisa para suportar os ventos fortes que você vai encontrar como você
crescer mais alto.
"Eu chamei todos vocês para este canal por uma razão muito boa. Estás aqui porque estou a
preparar-te.
"Aqueles de vocês que correram a corrida todos esses anos estão indo para a sua recompensa. E
os outros estão aqui para preparar a próxima geração, e fazer grandes façanhas contra os
maus. Sua experiência com estes lhe dará grande sabedoria para passar no do milênio. Você
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estará combatendo um exército de inteligência artificial e forças sem alma. Muitos que irão
animar o exército do Anticristo serão sem almas. "
Quando ele disse isso, eu vi fábricas cheias de fileira após fileira após fileira de inteligência
artificial de aparência humana. Aqueles que eram humanos em forma, mas sem um espírito.
Jesus continuou: "Sim, a tecnologia tem ido muito além do que você está ciente. Há cidades
subterrâneas com colônias inteiras de soldados sem consciência, treinados por um tempo como
este para matar americanos.
"Pressione em, Meu queridos, "o senhor continuou. "Use o que lhe foi dado. Lembre-se que o
amor é a maior força e você não está sozinho. Estou com você. A nuvem está com você. Os anjos
estão com você, assim como minha mãe com você.
"Todos no céu têm um propósito em que foram treinados para ajudar aqueles na terra neste
momento. Que pena que tantos do meu povo se recusem a usar o que lhes dei. Mas através do
seu exemplo, muitos virão a reconhecer o valor da grande nuvem.
"Eu te amo. Estou com você. Medo nada.
E esse foi o fim de sua mensagem.
E eu só queria ter um momento para agradecer a todos vocês que têm contribuído para
Heartdwellers. É muito necessário. Nós apreciamos isso e nós ajudamos um monte de pessoas
muito pobres vindo para nós agora. Pessoas que fizeram a cirurgia ou perderam o emprego. É
realmente incrível. Nós somos capazes de ajudá-los substancialmente por causa de sua
bondade. Quero agradecer-te muito por isso. Deus te abençoe.

Crítico!! Ore divina misericórdia coroa a cada hora
27 de setembro de 2018
Heartdwellers, isto é extremamente sério. Deus nos
salve!!! Esta é uma hora crítica-Ore a coroa divina
misericórdia a cada hora. E um rosário, se puder.
Há uma grande bandeira falsa que vem, e poderia ser a
destruição de NYC. Assim que os documentos
contestados são divulgados, acredito que vamos ser
atingidos por algo horrendo.
Então, estou pedindo que reze. Reze para que não detone. Reze para que os dispositivos e vigas
de Tesla falhem em disparar adequadamente, orar, orar, orar!!!
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Esta é a única proteção que temos, é a oração.
Então, por favor, ponha-se à oração hoje e reze a cada hora um terço divina misericórdia e a
Mistérios tristes do Rosário tão frequentemente como você pode.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.

A escritura revela o papel de Maria na igreja 3 de 7
28 de setembro de 2018
Obrigado, Jesus, pelas belas revelações que
compartilhou conosco sobre o papel de sua mãe na
igreja. Por favor, lembre-nos de alistar-la
diariamente em nossas orações, porque realmente
ela é honrada por você, e todas as gerações vão
chamá-la abençoada entre as mulheres. Amém.
Este é o terceiro de uma série sobre o papel de
Maria na Igreja de acordo com as Escrituras. Número
três em uma série de sete partes.
Então, hoje nós vamos compartilhar sobre o casamento em cana. Tirado de John 2:1-12 e eu
estou usando a versão padrão inglês aqui:
O casamento em cana
No terceiro dia, houve um casamento em Caná, na Galiléia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus
também foi convidado para o casamento com seus discípulos. Quando o vinho acabou, a mãe
de Jesus disse-lhe: "eles não têm vinho." E Jesus disse a ela: "mulher, o que isso tem a ver
comigo? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos servos: "faça o que ele disser."
Agora, havia seis frascos de água de pedra lá para os ritos judaicos de purificação, cada um
segurando vinte a trinta galões. Jesus disse aos servos: "encham os frascos com água." E eles
encheram até a borda. E ele disse a eles: "agora desenhe alguns e levá-lo para o mestre da
festa."
Então, Eles levaram-na. Quando o mestre da festa provou a água agora se tornar vinho, e não
sabia de onde ele veio (embora os servos que tinham desenhado a água sabia), o mestre da
festa chamou o noivo e disse-lhe: "todo mundo serve o bom vinho em primeiro lugar , e
quando as pessoas bebem livremente, então o pobre vinho. Mas você tem mantido o bom
vinho até agora.
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Este, o primeiro de seus signos, Jesus fez em cana na Galiléia, e manifestou sua glória. E seus
discípulos acreditavam nele. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum, com sua mãe e seus irmãos
e seus discípulos, e eles ficaram lá por alguns dias. João 2:1012
Eu amo essa história-é uma bela história.
Em primeiro lugar, a escritura revela que Jesus tem uma grande quantidade de amor e respeito
por sua mãe e o quinto mandamento. "Honre sua mãe e seu pai." Diz: no terceiro dia, houve
um casamento em cana na Galiléia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus também foi convidado
para o casamento com seus discípulos. Quando o vinho acabou, a mãe de Jesus disse-lhe: "eles
não têm vinho."
Agora, isso foi uma tremenda vergonha para o jovem casal que estava apenas começando a sua
vida juntos. Mas, como a maioria de nós, quando somos jovens, podemos não ter dinheiro
suficiente para uma refeição pródiga com abundância de vinho, especialmente se mais pessoas
aparecem do que o que está sendo planejado.
Creio que foi um momento muito doloroso para eles. E eu também acredito que Jesus estava
plenamente consciente disso. Certamente, qualquer tipo de defeito em uma celebração
causaria um rebuliço entre a multidão que poderia ser sentida. No entanto, Jesus não levantou
um dedo para diminuir seu embaraço.
A questão aqui é: será que Jesus sabia que estavam sem vinho? Poderia Deus ser ignorante que
uma mercadoria tão importante para uma celebração se foi?
Queridos, esta não é a natureza de Deus. Você pode imaginar o pai Deus, que possui o gado em
mil colinas, não levantar um dedo para ajudar este jovem casal? Não posso. Ele é apenas muito
bom e amoroso para passar por esta oportunidade de fazer uma gentileza.
Afinal, as escrituras afirmam que, "Jesus fez o bem." Atos 10:38
Agora, eu acredito que Mary era tão terna-hearted que não poderia suportar ver este par
envergonhado e sendo a conversa da cidade em seu dia muito especial. Então, ela foi para seu
filho, sabendo muito bem que ele poderia resolver o problema. E disse: "filho. Eles não têm
vinho.
Jesus veio para a terra, não só para morrer por nós pecadores, mas para revelar o verdadeiro
coração do pai. Como ele poderia deixar passar esta oportunidade de fazer o bem? Eu acredito
que era uma questão de tempo, e que ele não estava disposto a fazer um milagre antes de seu
tempo para ser revelado.
E foi assim que ele respondeu: Jesus disse a ela, "mulher, o que isso tem a ver comigo? Minha
hora ainda não chegou.
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Agora, para você e I, em nossa língua inglesa, isto parece como um rebuff-chamando sua mãe
"mulher". Isso sempre soou muito desrespeitoso para mim. Mas no processo de procura de
uma imagem para esta história, eu corri através de algo chamado "tem perguntas" na Internet.
E foi isso que a pessoa disse.
"A mulher termo foi usado como usamos o termo" senhora ". Ao abordar Maria desta
forma, Jesus distancia-se de sua mãe um pouco-ele estava exercendo sua
independência de seus desejos-mas de modo algum era uma maneira rude de falar.
"O que isso tem a ver comigo?" (ESV) ou "por que você me envolve?" (NVI).
"Mais uma vez, Jesus está expressando o fato de que ele é independente de sua mãe;
tão ansioso como Maria foi para ver Jesus fazer um milagre, ela não tinha o direito de
determinar o tempo ou a maneira em que Jesus revelou publicamente sua glória.
"Jesus faz seu ponto suavemente e sem ser rude. No entanto, Jesus agiu, realizando seu
primeiro milagre. Ele transformou a água em vinho, mas ele fez isso de uma forma
muito sutil, subjugada. Apenas os servos, Maria, e alguns discípulos até sabiam o que ele
tinha feito.
"Então, Jesus não está sendo rude ou desrespeitoso em João 2:4. Ele está
educadamente apontando que ele segue o timing de Deus, não de Maria; e que este
não é o momento dele para ser publicamente revelado. Algum do Tom respeitoso é
perdido na tradução, talvez, mas Jesus não estava sendo rude. "
Em que é o fim do pequeno trecho de tem perguntas na Internet.
Então, a escritura revela que Maria conhecia o coração de seu filho.
Eu acredito que mesmo que ela sentiu o seu motivo para não agir ainda era que ele não queria
que sua missão revelada. Ela também sabia que ele a amava e faria qualquer coisa para agradála, por tudo que ela tinha sofrido e sofreria em sua vida por ele. E o quinto mandamento, honra
tua mãe e pai, estaria em sua mente também, tenho certeza.
A escritura também revela que a confiança absoluta de Maria na bondade de seu filho, ea
necessidade de todos para responder a ele em obediência, não importa o quão tolo parece.
Não pode imaginar isso? Eu estava pensando sobre isso mais cedo. Aqui estão eles, sem vinho,
e Jesus diz-lhes para encher frascos com água?! Cada jarra tinha 20 a 30 galões! E havia seis
deles! 180 litros de água-para quê? Estás a gozar comigo?
A festa está quase no fim. Depois de longos dias de preparação e celebração, estava ficando
tarde, eles tinham trabalhado duro, eles estavam famintos e cansados. Eu posso apenas ouvir
os servos dizendo: "esse cara é Mashugana! Algo Não Certo ' bout this.
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A propósito, Mashugana é uma palavra iídiche para Looney-Tunes...
Mas a escritura revela, sua mãe disse aos servos: "faça o que ele disser."
Oh, é uma bela chave para a Mary.
1. a fé de Maria na bondade de seu filho. Ela conhecia o seu coração e colocou a sua confiança
nele, embora ele não lhe deu motivos para a esperança.
2. sua capacidade de aconselhamento. Ela sabia que os servos poderiam responder com um
pouco de desprezo e resistência, então ela aconselhou-os a ser obediente, antes do tempo.
Então, havia os seis frascos de água de pedra. Ah... "Encha os frascos com água." E eles
encheram até a borda. E ele disse a eles: "agora desenhe alguns e levá-lo para o mestre da
festa." Então, eles pegaram. Quando o mestre da festa provou a água, agora se tornou vinho, e
não sabia de onde ele veio (embora os servos que tinham desenhado a água sabia), o mestre da
festa chamou o noivo e disse-lhe: "todo mundo serve o bom vinho em primeiro lugar , e
quando as pessoas bebem livremente, então o pobre vinho. Mas você tem mantido o bom
vinho até agora. Este, o primeiro de seus signos, Jesus fez em cana na Galiléia, e manifestou sua
glória. E seus discípulos acreditavam nele.
Que lindo. Que bela fruta!
Agora, a escritura revela que a intercessão de Maria moveu Jesus para fazer seu primeiro
milagre público, fora de época.
1. Jesus sabia que não tinham mais vinho, mas ele não estava disposto a intervir. Até que sua
mãe se aproximou dele com sua preocupação sincera
2. e movido por sua petição, ele concedeu seu desejo.
3. e o que ela fez? Virou-se e instruiu os servos sobre o que a sua resposta deve ser, não
importa o quão tola a situação parecia. Ela podia ver e entender as coisas sobre seu filho que
eles não podiam ver ou entender.
Queridos, Jesus ainda está respondendo às petições de sua mãe. Se eu tivesse uma escolha de
alguém para orar por mim no céu ou na terra, como um parceiro de oração-quem eu
escolheria?
Já estabelecemos que Jesus estabeleceu o precedente no monte da Transfiguração, que é
permitido falar com os Santos em glória. E estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas
que nos exortam com as suas orações e orientação.
Os anjos, por exemplo, falam conosco e deixam impressões, avisos ou incentivos para fazer ou
não, e estamos cientes de sua vigilância sobre nós, por vezes. Se vamos orar sem cessar, como
podemos não orar no céu como a nuvem quando vemos nossos filhos indo para a beira de um
penhasco, ou distraídos longe de seu destino perfeito?
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As pessoas muitas vezes perguntam: "onde está o Rosário na Bíblia? Eu nunca ouvi falar do
Rosário na Bíblia. E eu digo a eles, porque eu cansei de passar por essas longas e longas
explicações. Pergunto-lhes: "onde está a Santíssima Trindade na Bíblia? Se você responder a
isso por mim, eu vou responder onde o Rosário está na Bíblia. E então, claro, eu lhes dou
referências a esses ensinamentos.
Mas até agora, só através das Escrituras, estabelecemos que Maria foi: concebida sem as
manchas dos pecados de Adão e Eva. Ela era pura e virgem. Confiante e obediente. Dotado de
profecia. Venerável e reconhecendo Jesus como seu Salvador do útero. E dispostos a servir,
mesmo quando se olhar para os outros como se tivesse sido uncaste.
Ela foi capaz de salvaguardar a graça e crescer em graça, sem perder o que Deus lhe tinha dado.
E ela foi muito favorecida por Deus. Sua personagem era excepcional.
Deus está com Maria. Ela tinha cultivado a presença de Deus em sua vida, mesmo com 14 anos
de idade. E ela é abençoada entre as mulheres. Em outras palavras, separados acima de todas
as outras mulheres.
Ela era dócil e humilde e cheia de graça, escondendo as palavras de Deus em seu coração.
Ela foi escolhida por Deus para levar seu filho em seu ventre, e ela seria apreciada por todas as
gerações. Ela era obediente, embora sua obediência poderia ter custado a ela Ela Vida.
Então, estas são coisas que o senhor nos revela sobre Maria, nas Escrituras.
E, finalmente, a partir deste segmento, ela era uma intercessora. Um tremendo intercessor e
professor. E capaz de aconselhar as pessoas de acordo com o que deve ser feito por seu filho, e
como eles devem obedecer. Ela sabia que seu filho e ela sabia o que ele gostava, eo que ele não
gostava.
E ela os aconselhou. E ela me aconselha. Eu ainda vê-la e ouvi-la, às vezes quando eu estou
orando, eu vou ter uma impressão ou palavra. Assim como eu vejo e ouço Jesus. E muitas
vezes, Maria está com Jesus quando eu estou sendo dada uma palavra. Eles aparecem juntos.
No que diz respeito às suas orações, ela é responsável por orientar e orar-me em um
relacionamento íntimo com Jesus. Ela é a mãe da noiva, e tem ajudado a formar-me em quem
eu sou a Jesus, trazendo-me profundamente na família de Deus com uma mãe e pai. Ela é uma
das maiores dádivas já dadas à humanidade.
Deus te abençoe, Heartdwellers. Por favor, leve estas mensagens ao coração e aliste nossa
senhora em sua causa orando o Rosário.
E quero agradecer aos que nos enviaram donativos. Agradecemos muito. Estamos a ficar sem
tempo, por isso não temos sido capazes de dar à causa de crianças traficadas ultimamente. Mas
tivemos algumas necessidades aqui. Conseguimos lenha para várias famílias muito pobres no
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deserto aqui, para ajudá-los. Eu aprecio tanto a sua doação. E nós o partilhamos com aqueles
que estão em necessidade. Então, muito obrigado.
E o Senhor te abençoe por sua bondade conosco.

Eu busquei o senhor e ele me respondeu
30 de setembro de 2018
Eu busquei o senhor, e ele me respondeu
Ele me libertou de todos os meus medos.
Os ventos da tempestade se enfureceram, e ele os
silenciou
Ele me libertou de todos os meus medos.
Os leões rugiam, na calada da noite
Você me pôs no alto dos meus inimigos violentos.
Eu vaguei em meus caminhos orgulhosos
Tão gentilmente, você condenou minha alma.
O senhor está perto do coração partido
Ele cura os esmagados e desamparados.
Se você pecou Jesus espera por você
Para perdoar e restaurar sua alma.
Oh, o que ele disse, certamente fará
Oh, ame o senhor! Ele te ama.
Ele anseia por você no imóvel da noite
Vá rápido para ele, seu coração espera por você.
Minha mente ficou fraca, então ele me ungiu,
E restaurou a alegria da minha vida.
Cuidado com os céus, pois ele está vindo em breve
Para varrer você e em seus braços.
(shofar execuções)
Eu busquei você, senhor, e você me respondeu
Você me libertou de todos os meus medos.

A escritura revela o papel de Maria na igreja 4 de 7 a virtude de minha mãe
30 de setembro de 2018
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Senhor Jesus, obrigado pela bela visão de sua
mãe. Por favor, abra nossos corações e mentes
para receber de você tudo o que você quer que
nós tenhamos. Amém.
Ezequiel me disse ontem à noite que o senhor
tinha outra mensagem para o canal. Isso foi
quando eu estava apenas na fase final de mistura
de procurei a canção do senhor. Então, aqui estou
eu pedindo a outra mensagem e Jesus me
lembrou que eu esqueci dele no templo como uma criança. Então, essa será a mensagem
depois disso.
Mas aqui está o que ele queria dizer sobre sua mãe, que eu realmente não lhe deu a chance de
dizer quando eu fiz o terceiro ensino.
Jesus começou, "Estou tão feliz que você perguntou, e eu queria compartilhar com vocês algo
de seu último ensinamento.
"Meu povo, você não sabe que tudo nas Escrituras é carregado com significados? Plural. Isto é,
mais do que um significado para cada episódio. Esta situação, o casamento em cana, foi
apresentado a você como uma ilustração do poder da oração-nem mesmo em palavras, mas a
oração do coração. Já te disse isso antes. O suspiro de seu coração para a situação dos outros é
uma oração poderosa indo direto para a sala do trono. Porque? Porque dentro do coração, eu
moro. E é a sede de sua alma e sinceridade altruísta.
"Era a intenção do coração de minha mãe e sua angústia sobre a falta do casal que a levou a se
aproximar de mim. Eu queria que você visse como muito movido com cuidado ela é sobre suas
situações que trazem angústia. Queria que visses o amor e a preocupação altruístas que ela tem
por todos vós.
"E sim, eu queria que você visse que ela foi nomeada por mim como mãe e intercessora para a
humanidade." Quem é minha mãe, meu irmão, minha irmã? Ele ou ela que faz a vontade do
meu pai no céu. Estas são verdadeiras mães, irmãos e irmãs para mim.
"No entanto, é justo que o imaculado que me trouxe para este mundo, que manteve a sua
pureza de coração, que foi fiel à última gota de seu ser, quando ela testemunhou a minha
crucificação, nunca uma vez chamando para Abba," Salve-o, pai! " Nem uma vez ela discordou
da minha missão e do que deve ser cumprido nas Escrituras.
"Crescendo no templo, ela sabia que o Messias deve sofrer rejeição e morrer nas mãos cruéis
dos romanos. Ela sabia que só os romanos podiam crucificar e que o que estava escrito: ‘Eu sou
derramado como água, e todos os meus ossos estão fora de comum; meu coração é como cera;
é derretido dentro do meu peito; minha força está seca como um potsherd, e minha língua
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gruda nas minhas mandíbulas; Você me coloca no pó da morte. Para cães abranger-me; uma
companhia de malfeitores me rodeia; Eles têm perfurado minhas mãos e pés. Salmo 22:14-16
E para completar o pensamento do senhor aqui, Maria sabia que só os romanos podiam
crucificar. E que o que foi escrito no Salmo 22 teria que ser realizado pelo Messias.
Jesus continuou, "Ela conhecia bem este Salmo, porque era regularmente recitado no templo
em antecipação ao Messias. Havia homens que sabiam que o Messias deve sofrer, mas eles
olharam para a frente a sua libertação, talvez até mesmo um milagre de libertação, para provar
que eu era realmente o Messias.
"Aqueles que acreditavam foram inocentados quando eu ressuscitou dos mortos e eles ouviram
falar dele. Eu apareci para muitos deles, pois seus corações estavam quebrados. Eu os
comissionei para continuar o trabalho. Sim, muitos dos fariseus e sacerdotes se converteram.
"Mas minha mãe sabia que eu deveria primeiro sofrer este sofrimento. Ela viveu com esta
perspectiva que paira em seu coração todos os seus dias, sabendo que um dia ela teria que me
oferecer naquela Cruz.
"Você não tem idéia do que ela passou por você, meu povo, nenhuma idéia de todo. E é por isso
que é uma ofensa tão terrível para mim quando as pessoas rejeitam o seu amor maternal.
"O diabo continuamente procurou maneiras de derrubá-la. Ele não suportava a ideia de que
uma mulher tinha mais favor e poder de Deus do que ele. E ele não suportava a idéia de que ela
era mãe dos apóstolos e era encarada como uma mãe para a família de Deus.
"Ele também criou uma divisão profunda na Igreja através do comportamento de homens
ímpios posando como meus apóstolos. E então, na hora certa, usou um movimento baseado em
pecados legítimos da hierarquia para introduzir esta falsa doutrina sobre a adoração a Maria e
que os mortos em Cristo não poderiam orar por você.
Mentiras! Todas elas mentem. Habilmente executada pelo mestre enganador.
"E agora, eu vim para restaurá-la ao seu lugar de direito na igreja. Mas qualquer um que a
traga é automaticamente marcado como enganado e um adorador de ídolos. No enTanto, a sua
recompensa não está perdida comigo no céu. Eles foram fiéis a testemunhar a verdade.
"Quando você dá suas vidas para mim, muitas vezes você deve romper com a tradição da
família e estilos de vida que são proibidas a um cristão, porque eles não são saudáveis para
você. Mas no processo, você herda mais parentes do que você já teve antes.
"O vínculo do amor da família cristã é muito forte, porque é fundamentado e enraizado em
mim. Claro, minha mãe seria sua mãe, mesmo como uma mulher idosa na igreja é chamada de
"mãe". Este é um ponto discutível e uma completa perda de tempo para discutir.
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"Mas entenda que houve mais de uma razão que eu confiei a ela com você. Ela é todas as coisas
que um líder deve ser: amar, forte, intransigente, sacrificando, preenchido com o conhecimento
de Deus e do céu. E acima de tudo, tão totalmente comprometida com seus filhos que ela,
também, deu seu único filho para a salvação do mundo.
"E ela não perdeu um dia em seu escritório. Em vez disso, ela cresceu em status e
responsabilidade ao longo dos séculos, como ela tem sido tão fiel em cuidar da humanidade,
que eu salvei.
"Então, eu dei-lhe dons especiais para lidar com o volume de oração e súplica que ela recebe.
Ela está bem ciente em todos os momentos da sua situação, através do Espírito Santo. Ela
também está ciente de seu temperamento, o que você provavelmente faria-eo que ela sabe que
eu quero que você faça.
"E aí jaz o seu segredo: a minha mãe conhece-me melhor do que ninguém, além do Espírito
Santo e do pai.
"Ela sabe o que me agrada, e, portanto, ela não sempre apresentar suas petições para mim, a
menos que eles são puros e sem motivo egoísta. Em vez disso, ela trabalha com você até que
você tenha superado esses defeitos. Ela observa o seu personagem e cutuca-lo em sua
consciência para fazer a coisa certa.
"Quando você cai, ela está lá para enxugar as lágrimas de seus olhos, para cuidar da ferida em
seu joelho, por assim dizer. Uma palavra consoladora para você. Afinal, ela consolou-me em
todas as minhas provações. Ela era minha advogada, antecipando os seus despreparos e
preparando soluções, orando ao pai e ouvindo seu Conselho. Ela nunca esteve longe dele. Ela
estava, sim, sempre consciente de sua presença dentro dela, e cultivou essa União interior de
corações que é tão preciosa para o seu coração.
"Ela cuida daqueles que realmente sopraram em suas vidas e têm medo de se virar para mim
por perdão. Ela abre caminho para a reconciliação, e muitas vezes quando eles estão orando o
Rosário, eu apareço para eles. Através de sua intercessão e intervenção, ela salvou inúmeras
almas que estavam indo para o inferno. Apenas através de suas orações e bons conselhos.
Assim como a boa agricultor, ela intercede e pede permissão para tomar uma alma
desesperada seu manto, e eu ceder a ela e dar essa alma a ela para trabalhar. Dou-lhes outra
oportunidade.
"Então, ele disse ao guardião da vinha," Olha, nos últimos três anos eu vim para procurar frutas
nesta figueira e não encontrei nenhum. Por isso, corta-a! Por que deveria usar o solo? "Senhor,
o homem respondeu:" Deixe-o sozinho novamente este ano, até que eu cavar em torno dele e
fertilizar. Se der frutos no próximo ano, tudo bem. Mas se não, você pode cortá-la para baixo.
Lucas 13:7-9
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"Este é, de fato, o mandato de minha mãe, para levar aqueles que não tinham nascido fruto e
dar-lhes a atenção amorosa para ajudá-los a levantar-se para servir."
Como um aparte, queridos, notei que este é do Evangelho de Lucas, que faz uma enorme
quantidade de sentido. Porque se sabe que grande parte deste evangelho veio de Maria
quando ela se sentou com Lucas e compartilhou com ele a vida de Jesus. Ela explicou muitos
segredos para Luke coisas desconhecidas nos outros evangelhos. Então, não é nenhuma
surpresa que este próprio papel dela, para cavar ao redor e fertilizar uma alma para que eles
vão dar frutos, seria em seu Evangelho.
Jesus continua, "Sua ternura penetra nos corações mais duros e os leva ao arrependimento.
Somente o verdadeiro reprovado escapar de seu cuidado-não porque ela desiste deles, mas
porque eles não querem nada a ver com ela ou santidade.
Como um aparte, por que não deveria ser assim? Se ela está cheia do Espírito Santo, e o
Espírito Santo é aquele que nos leva ao arrependimento. Isso faz todo o sentido, porque ele iria
guiá-la em como tocá-los. E ele estaria presente para mover em seus corações.
Jesus continuou, "Oh, há tanta coisa que eu quero dizer-lhe sobre esta mulher Santa, tanto. Ela
é o epítome da palavra, "mãe". Inúmeras almas se arrependeram de seu toque gentil e
rededicar suas vidas para mim.
Bem, pensando nisso, eu gostaria de compartilhar com vocês que houve momentos em que eu
estava tão enojado comigo mesmo, eu simplesmente não podia enfrentar o senhor. E essas
seriam as vezes que eu iria correr para o seu abrigo mãe. Eu podia sentir sua capa envolvendo
Meu em paz como eu me arrependi e confessei. E pediu sua intercessão. E eu não posso nem
dizer o que aconteceu. Tudo o que sei é que tenho a minha paz de volta! E a sensação de que
eu não era desesperada. Havia esperança. E logo depois disso, eu encontraria Jesus. Ele se
aproximaria de mim.
E eu tenho que dizer. Eu sei que foi a sua intercessão que o trouxe rapidamente para o meu
lado. Olhando para trás sobre isso e sabendo que o senhor está sempre conosco quando nos
arrependemos, ele está pronto para receber o nosso arrependimento-talvez isso não seja
preciso. Talvez o que Maria fez foi restaurar a crença em mim mesmo, ou restaurar o
conhecimento da misericórdia de Deus. Mas ela faz algo quando eu realmente estraguei tudo.
Vire meu coração para um lugar onde eu possa estar diante de Jesus, e não slink em um
buraco... Que é o que eu sinto que devo fazer, com uma pedra cobrindo-o. É uma graça. É uma
bela graça que lhe foi dada, que prepara o caminho para o seu filho.
Voltando ao que Jesus continuou a dizer.
"Incontáveis escolheram o caminho da santidade por causa de seu exemplo de fidelidade a mim.
inúmeras almas têm procurado em tempos de realmente soprando-o mal, porque eles sabem
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que se ela trabalha com eles, eles vão ser agradável para mim e escapar dos hábitos dos
pecados que h os antigos são prisioneiros.
"Eu adoro falar sobre ela. Eu a amo muito ternamente, e não há uma única alma que possa
segurar uma vela para seu exemplo imaculado. "
Bem, eu posso apenas ouvi-lo agora. Os protestos de pessoas que dirão, "a Escritura diz que
não há um que é sem pecado. Nem mesmo um. " Bem, não vou julgar a Mary, isso é certo. Mas
vou dizer uma coisa. Eu notei nas escrituras que ele diz que ela estava angustiada com a perda
de Jesus em Jerusalém. Que mãe não seria? Valha-me Deus!
E talvez essa aflição seja a única coisa em sua vida que veio o mais próximo de algum tipo de
pecado. Ou incredulidade ou falta de fé. Talvez isso. Talvez isso possa ser dito ser o único
pecado em sua vida.
Ainda assim, é difícil para mim ver que como o pecado, porque até mesmo Jesus, no jardim de
Horto pediu ao pai para tomar este cálice dele. Mesmo ele estava ansioso sobre o papel que ele
estava jogando na salvação. Totalmente comprometida. "Não é a minha vontade, mas o teu ser
feito." Totalmente comprometida, mas mesmo assim. Em extrema angústia sobre o que ele
estava prestes a passar. E desejando que o copo poderia ser passado. Você pode chamar isso
de pecado. Que você não pode-porque ele estava sem pecado! Então, não podemos chamar
isso de pecado. O que eu posso dizer? Vamos tentar não ser muito legalista. E não vamos usar
um chapéu de fariseu.
E eu só quero ter um momento para agradecê-lo muito por suas orações para a minha música.
Eles definitivamente, definitivamente estão sendo ouvidos pelo senhor. E obrigado também por
cuidar de nossas outras necessidades.
O Senhor abençoa-vos abundantemente pela vossa bondade para connosco e para os pobres.
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