“A Hope in Winter Comes”

Uma
Esperança
Floresce
no Inverno

dado a Clare du Bois
por

Maria, Nossa Mãe da Misericórdia

i

Uma Esperança Floresce no Inverno

Foto de capa de Maria, Mãe da Misericórdia por Clare du Bois
Outros recursos de design de capa da Freepik.com

Editado por Carol E. Jennings
Traduzido e Revisado por Israel R. de Camargo

NOSSA POLÍTICA DE LIVRO vs. DIREITOS AUTORAIS
Todos os nossos livros podem ser copiados e distribuídos a custo, sem fins
lucrativos. Tudo o que eu criei foi feito com a ajuda do Senhor. Ele deu
livremente. Quem pode exigir direitos autorais com as palavras do Senhor e
fazer deles um item de lucro e comércio?
Meu coração é que todos devem ter estes, sem nenhum custo, então você pode
ir ao nosso site Heartdwellers.org e baixá-los gratuitamente.
Se você não tem meios para comprar nenhum dos nossos livros, escreva para
mim:
Heart Dwellers
P.O. Box 1113 Taos, NM 87571
Eu lhe enviarei o que tiver à mão a seu pedido. O amor de Jesus esteja com
você.
Clare du Bois
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Este livro contém os verbetes do diário particular de uma irmã religiosa
católica oriental. Como ela está sob obediência, ela foi orientada a
permanecer anônima neste momento em relação a esta publicação. É o
desejo de seu superior, que o valor dos ensinamentos não seja distraído
e que a prudência e a humildade sejam preservadas.
Graça, Paz e Bênção no Mais Misericordioso Coração de Nossa Senhora.
As páginas seguintes contêm o que acredito ser uma riqueza de
instruções sobre como viver a Vida Cristã.
Estas palavras de Nossa Santa Mãe e Senhor contêm alguns dos mais
ricos conselhos que ainda tenho para ler. Maria nos leva passo a passo
através de sua maneira muito especial de preparar o crente fiel para um
relacionamento maduro e fundamentado com seu filho, Jesus.
Como a Esposa do Espírito Santo e filha escolhida do Pai, ela está bem
familiarizada com o caminho de Deus e de agradar o Seu Coração
Onipotente. Que você possa meditar em espírito de oração sobre esses
ensinamentos sublimes, e eu oro para que eles o levem a uma união
profundamente íntima com o Noivo de sua alma.
a cielo!
Rev. Fr. Francis Marie du Bois
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Viagem de Clare e Ezekiel
com Jesus e Maria

Clare e Ezekiel du Bois se uniram em sagrado matrimônio no dia 14 de
junho de 1990 - na festa do Sagrado Coração.
Nada acontece por acaso com o Senhor. Ao olharmos para um pequeno
pano de fundo sobre a importância e o significado desta Festa, podemos
facilmente ver Sua mão ao escolher o dia de sua união. E mais
especialmente, como eles comemoraram o início de sua jornada juntos
com Ele, o significado desta festa e os planos que o Senhor estava
prevendo nos próximos anos.
De acordo com o Evangelho de João (19:33), quando Jesus estava
morrendo na cruz "um dos soldados perfurou seu lado com uma lança, e
imediatamente saiu sangue e água". A celebração do Sagrado Coração
está associada à ferida física (e ao sacrifício associado), o "mistério" do
sangue e da água que flui do peito de Cristo e a devoção que Deus pede da
humanidade.
O Papa Pio XII escreveu sobre o Sagrado Coração: A devoção ao Sagrado
Coração de Jesus é devoção ao próprio Jesus Cristo, mas nas maneiras
particulares de meditar sobre sua vida interior e seu tríplice amor: Seu
amor divino, Seu amor ardente que alimentou Sua vontade humana e seu
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amor sensível que afeta sua vida interior.
A primeira festa do Sagrado Coração foi celebrada em 31 de agosto de
1670, em Rennes, na França, graças aos esforços do padre Jean Eudes
(1602-1680). De Rennes, a devoção se espalhou, mas levou as visões de
Santa Margarida Maria Alacoque (1647-1690) para a devoção se tornar
universal.
Em todas essas visões, nas quais Jesus apareceu a Santa Margarida
Maria, o Sagrado Coração de Jesus desempenhou um papel central. A
"grande aparição", que ocorreu em 16 de junho de 1675. Nessa visão,
Cristo pediu a Santa Margarida que pedisse que a festa do Sagrado
Coração fosse celebrada em reparação pela ingratidão dos homens pelo
sacrifício que Cristo fizera. para eles.
"O Sagrado Coração de Jesus representa não apenas o seu coração físico,
mas o Seu amor por toda a humanidade". Fonte: Thought.com
Eles treinaram juntos para aprender a linguagem de sinais americana, e
depois de dois anos, descobriram que havia uma escola para surdos e
cegos na Flórida, liderada por um padre franciscano. Eles foram
convidados a vir trabalhar como voluntários na escola.
Um artista em ascensão sob a direção do Senhor, Clare pintou uma
grande imagem do Coração Divino de Jesus, que estava pendurado em
sua casa. A comunidade médica de Pilipino, onde haviam se
estabelecido, era muito unida - e muito espiritualmente unida também.
E assim, para alcançar essa comunidade, eles realizavam uma reunião de
oração nas noites de sábado. Seguindo o estilo simples de São Francisco,
eles realizavam leituras bíblicas e compartilhavam louvor e adoração. E
então rezavam um rosário juntos. Foi durante uma dessas celebrações
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que Clare começou a receber aparições de Maria e depois de Jesus. Uma
vez que as aparições surgiam, as pessoas presentes se sentavam em
silêncio e oravam enquanto Clare ouvia e escrevia. Então ela lia a
mensagem em voz alta. Depois, havia orações de curas e
aconselhamentos as mulheres. Em pouco tempo, as pessoas começaram
a assistir a essas reuniões de oração, vindo de todos os lugares ao redor.
As visões continuaram a ser dadas a esse grupo da Flórida por quase
dois anos, até que o Senhor disse a Clare e Ezekiel que agora era a hora
das pessoas começarem a viver o que as mensagens diziam. Eles foram
instruídos a dar um exemplo a este grupo de total dedicação ao Senhor.
Dedicação tão unida ao seu coração que Ezekiel e Clare estavam
dispostos a deixar TUDO - literalmente - para trás deles ... e seguir ao
Senhor sozinhos.
E assim, juntos com seus quatro filhos, eles se mudaram para a
Colômbia, na América do Sul. Com o tempo, eles receberam seis
missões diferentes na Colômbia. As últimas três foram na bacia
amazônica. Eles haviam começado essas missões no norte e acabado em
Bogotá. Durante seu tempo na América do Sul, as aparições mudaram
um pouco, por causa da cultura do povo. Maria começou a aparecer e
falar como Nuestra Señora del Almorsal - Nossa Senhora da Boa
Nutrição. E Clare pintou outra imagem, desta vez de Maria com o
coração transbordando de leite e graças nutritivas.
A primeira parte deste liv
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narra as aparições e palavras de Maria e Jesus durante os meses passados
na Flórida. Embora as mensagens tenham sido dadas com mais de 20
anos, elas ainda estão vivas, vitais e muito necessárias!
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CAPÍTULO UM

MÃE DA FAMÍLIA DE DEUS
Folhas de Ouro
Antes deste Rosário, fui ao Senhor Jesus, perguntando-lhe o que estava
em seu coração para o grupo.
Ele disse: "Diga-lhes que meu coração aguarda. Meu coração espera. Eu
fiz tudo por você. Dei tudo por você. Agora tudo o que resta é a sua
resposta. Meu coração aguarda."
(Isso foi logo depois do Natal e todos nós estivemos ocupados com
'muitas coisas', como Nosso Senhor disse uma vez a Marta.)
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 faz compras, Eu
estou esperando. Enquanto você lê o jornal e adormece, estou esperando.
Meu Coração espera pacientemente por apenas um relance de você em
Minha direção. "
Mais tarde, durante o Rosário, uma luz celestial brilhante apareceu na
sala iluminando tudo. Os raios de luz eram brancos iridescentes
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misturados com ouro, e no meio desta glória estava Nossa Senhora de
Fátima sorrindo para mim. Eu mudei meu olhar para o Imaculado
Coração dela. Transformou-se como perfeitas rosas vermelhas de todos
os matizes imagináveis, multiplicadas e derramadas, formando uma
cascata contínua. Eles floresceram espontaneamente, emitindo uma
doçura inebriante.
De repente, no final deste fluxo perfumado surgiu a Palavra de Deus, as
Sagradas Escrituras, em chamas com luz dourada. Então Nossa Senhora
falou comigo, segurando a Bíblia aberta em suas mãos,
"Esta é a doçura de Deus"
E me foi dado a entender que muitas palavras doces e preciosas são
faladas para nós através de Jesus em Sua Palavra. Eu me lembrei do
tempo em que ainda estava na escuridão e peguei uma Bíblia para ler.
Para mim, era apenas um livro e fazia pouco sentido. Mas no dia
seguinte à minha conversão, ela se tornou viva; meu coração foi parado
em suas trilhas pela beleza de apenas uma frase.
Então a Mãe Santíssima reuniu uma seção de páginas em seus dedos e
abanou-as. Eles apareceram como multidões de folhas douradas,
brilhando como "ouro puro, transparente como vidro".
Ela começou a falar: "Estas são as promessas de Deus para o Seu povo e
elas são preciosas, preciosas e preciosas".
Depois disso, as Escrituras se transformaram em uma espada de raio
que ela estendeu para mim em suas palmas abertas.
"Este é o instrumento de cura de Deus", disse ela.
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Ela também insinuou que tinha o poder de curar e o poder de matar,
tanto o mal da vontade própria como aqueles anjos das trevas que
trabalham contra os planos de Deus.
Como está escrito nas Escrituras: "De fato, a Palavra de Deus é viva e
eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes,
penetrando até mesmo entre alma e espírito, juntas e medulas, e capaz
de discernir reflexões e pensamentos do coração. "

Como Respondemos a Isso?
Como devemos responder a esses belos ensinamentos dados a nós por
Nossa Senhora e Nosso Senhor? Primeiro de tudo, Jesus está esperando
por nós. Ele está nos pedindo para desistir das muitas atividades que
preenchem nossas vidas e tiram dEle. Ele está nos pedindo para reduzir
os nossos horários, para sermos menos curiosos sobre coisas mundanas,
TV e notícias. Sermos menos fascinados com shoppings e adquirir bens
mundanos que podem ser roubados por ladrões, comidos por
mariposas - mas com certeza ficarão em chamas no final. Estarmos
menos envolvidos em longas conversas que podem se tornar fofocas e
prolongar nosso tempo no Purgatório, sem mencionar a ofensa feita a
Nosso Senhor e Sua Mãe, quando nos esquecemos da caridade.
Todos nós temos fome de felicidade, paz e prazer. Mas, tantas vezes
quantas bebemos das coisas mundanas, sabemos por experiência que o
que era doce quando começamos a absorvê-lo, logo se torna amargo e
chato no dia seguinte. Todas as coisas deste mundo e o prazer que elas
trazem desaparecem.
Mas a Palavra do Senhor e Sua doçura durarão para sempre.
Quando a festa acaba, todo mundo foi para casa e ficamos sozinhos ...
muito sozinhos, machucados, confusos e necessitados. Sem bugigangas,
7
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sem comida ou bebida, nem mesmo a pessoa mais próxima de você
pode tirar o vazio interior. É quando você está pronto para receber a
doçura de Deus. É quando a Sua Palavra falada se torna como um
perfume que se espalha, que acalma, acalma e cura nossa ferida interior.
Essa é a doçura de Deus.
Nesta bela imagem de "folhas de ouro", Nossa Senhora fala das
promessas de Deus para nós. Que rei ou rainha deixaria sua coroa em
um lugar comum onde poderia ser roubada? Nem quando não está
sendo usada, ela é guardada com segurança, chave e 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:
"Maria manteve todas essas coisas, refletindo sobre elas em seu
coração." Lucas 2:19

Ela valorizou estas palavras, pois elas são as Palavras da Vida Eterna.
Todos nós ouvimos a história do velho avarento que mantinha um
tesouro escondido. Ele frequentemente trancava as portas, puxava as
persianas e tirava seu tesouro, examinando cuidadosamente cada
moeda dourada; empilhando, contando e recontando sua loja de
tesouros.
Quanto mais deveríamos nós, confiados com as preciosas promessas de
Deus, remover o telefone, trancar as portas, entrar em nossos armários
de oração e nos enchermos com Jesus e Sua Palavra, ponderando em
nossos corações os infinitos tesouros celestiais que Ele deixou de lado
para nós? e todos aqueles que O amam? Quanto mais devemos desejar
ponderar e alimentar a Palavra de Deus?
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E finalmente, Nossa Senhora apresenta as Escrituras para nós como
uma espada. Uma Espada da Vida, uma realidade imutável em um
mundo de ideias e moral que são como bolsões de areia movediça,
escondidos nos mares mutantes 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 todas as que estavam faltando. Ele é
Aquele que nos tira de nossas cadeiras de rodas e começa a terapia por
meio do qual recuperamos nossa capacidade de andar no poder de Deus
com um coração novo e purificado para uma vida nova e renovada.
Mas nenhuma dessas graças será proveitosa para você ou para mim, a
menos que respondamos, colocando em prática o que nos foi mostrado.
Quão triste será naquele dia, quando o Trono do Juízo estiver diante de
nós e é a nossa vez de fazer uma contabilidade das muitas graças e luzes
que nos foram concedidas, se não respondermos a este pedido de Nossa
Senhora e Nosso Senhor vir a Ele agora e ser refrescado, purificado e
fortalecido.
Quão belas são as recompensas e bênçãos para aqueles que respondem,
deixando de lado suas atividades mundanas e dedicando mais tempo ao
seu Salvador, à Sua doçura, às Suas promessas, à sua cirurgia e à
reordenação de suas vidas.
Vamos refletir sobre estas palavras: "Meu justo viverá pela fé; e se ele
recuar, eu não sinto prazer nele". Pois não estamos entre os que recuam
e perecem, mas entre os que têm fé e vontade de possuir vida.
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Mãe da Família de Deus
Assim como começamos o Rosário hoje à noite, sentados nesta casa que
é tão espaçosa e aconchegante, eu tive uma sensação interior de estar
sentada dentro de um coração quente e acolhedor. Imediatamente,
durante o Rosário, Nossa Senhora apareceu como em Fátima, em
branco e dourado.
Ela estava segurando um coração de vidro requintado e soprado em
suas mãos. Era muito grande, talvez doze polegadas de diâmetro. O
copo estava delicadamente colorido em tons iridescentes de rosa e
pêssego. Estava fosco e gravado com linhas delicadas e luz irradiada. Eu
entendi isso como sendo uma representação do seu coração.
Então ela abriu o coração para mim. E dentro dela, as muitas famílias
presentes aqui na sala estavam sentadas como num pequeno anfiteatro.
Fiquei tão tocada por essa visão; minhas mãos subiram pelo meu
coração, cruzaram e descansaram no meu peito. Ela sorriu e fez o
mesmo com suas mãos sagradas. E depois de deixá-los lá por um
momento, ela começou a afastá-los e vi que ela estava retirando uma
pomba branca perolada de seu coração.
Ela sorriu e pegou a pomba carinhosamente, com cuidado maternal,
colocando-a dentro do coração de vidro que estava suspenso diante dela
e abriu. Depois de encaixá-lo no recinto, ela gentilmente fechou o
coração de volta. Ela estava radiante de felicidade, e comecei a refletir
sobre o fato de que ela é a esposa do Espírito Santo e é certamente capaz
de invocar Sua presença na vida do crente.
Então ela envolveu este coração selado com seu manto e ficou em uma
posição de repouso. Tudo estava tão protegido e pacífico.
10
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Comecei a notar, no entanto, que tudo à sua volta era de meia-noite azul
e escuro, como no espaço profundo. Então a forma hedionda de Satanás
apareceu à sua direita, tentando intimidá-la e, obviamente, querendo as
almas trancadas dentro de seu manto e descansando com o Espírito
Santo.
Ela permaneceu em uma posição de contemplação e paz, totalmente
inconsciente de suas demandas. Finalmente, ele saiu impaciente,
sabendo que não havia maneira de conseguir acesso a eles. Eu também
vi sob o manto que o coração estava brilhando com a luz, como se um
fogo estivesse queimando por dentro. O brilho era de pêssego, rosa e
branco; muito gentil no caráter.
Neste ponto, Nosso Senhor se fez visível e ficou ao lado de Sua mãe.
Houve um pequeno brilho nos olhos dEle quando falou com ela: "O que
você tem para mim?" Com isso, ela sorriu e produziu o coração de vidro
de dentro de seu manto e deu a Ele. Ele, por sua vez, colocou-a dentro
de Seu próprio Sagrado Coração, e eles estavam felizes.
Pouco depois disso, Nossa Senhora estava diante de mim novamente
em branco e dourado iridescentes, com os braços estendidos como em
Nossa Senhora da Graça. Como em visões dela antes, ela se anunciou
como a Mãe da Misericórdia. Os raios da Divina Misericórdia saíram
de seu coração, e o Espírito Santo, na forma de uma pomba, voou de
entre eles. Desta imagem, eu acredito que ela está dizendo para nós que
ela é a mediadora e facilitadora da Divina Misericórdia e do Espírito
Santo de Deus.
Este não é um papel autonomeado, mas sim designado pelo Pai antes
do começo do Tempo; e concedeu a sua pessoa em sua aceitação do
convite divino para ser a Mãe de Deus, quando ela respondeu do
coraçã
eu sou a serva do Senhor. Seja feito para mim de acordo com a sua
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misericórdia de Deus.
Ela falou comigo: "É assim que é no céu".
Finalmente, quando a reunião estava terminando, ela segurou em suas
mãos a enorme Pérola de Grande Valor, com o Espírito Santo na forma
de uma pomba empoleirada sobre ela, e ofereceu-Lhe a todos os
presentes. A essência deste ensinamento é simplesmente que ela é a
principal facilitadora e mediadora para levar o crente à presença de seu
Filho, Jesus e do Espírito Santo, sua esposa.

Por que Maria?
Por que nosso Senhor escolheu investir em Maria tantas graças de
natureza inédita? Relembrando a encarnação de nosso Senhor, se
refletirmos sobre o fato de que as autoridades religiosas esperavam a
considera, vemos que Ele veio antes em pequenez e mansidão,
totalmente disfarçado daqueles que procuravam pompa e cerimônia.
E hoje em dia, quando a erudição e a posição continuam a ser sinais de
grandeza, não é de admirar que as bênçãos escolhidas por Deus sejam
reservadas para aqueles que reconhecem a presença de Cristo, não em
pompa e cerimônia com títulos e títulos seguindo seus nomes, mas na
humildade da Virgem.
Muitos escolheriam afastá-la e dizer: "Não preciso de Maria; vou
diretamente a Jesus". Eu acho muito interessante que o próprio Cristo
a; Eu venho a você
diretamente. Se as Escrituras dizem que o servo não está acima do seu
12
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senhor, por que deveríamos contornar a Mãe de Deus e entrar
confiantemente na Sala do Trono de Deus?
Jesus veio pela primeira vez em ocultação, pobreza e humildade - e
através de Sua mãe. Da mesma forma, Ele faz sua segunda vinda a nós
em ocultamento, pobreza e a humilde intercessão desta mulher.
É digno de nota que os maiores movimentos de profecia no mundo
atualmente - isto é, aqueles movimentos acompanhados de sinais e
maravilhas - estão ocorrendo na Igreja Católica Romana através da
intercessão e aparições de Maria. Quando penso em profetas,
especialmente como fiz em anos passados como evangélicos, penso no
poder ardente de Elias, Ezequiel e Jeremias. Mas não, a sabedoria de
Deus está além do nosso raciocínio vão. A profecia chega até nós como
.
Ela escolhe como emissários seus filhos, donas de casa e aqueles que
vivem vidas ocultas, simples e consagradas. Às vezes, ela escolhe os
perdidos e os pecadores, mostrando o esplendor do poder de Deus na
conversão de famílias inteiras ... Para Maria? Não, claro que não! Para
Cristo! Ó americanos tolos e intelectuais que somos! Quem nos
enfeitiçou para pensar que podemos ser parte da família de Deus e
rejeitar a mãe?
Nós nascemos do Espírito, ou não nascemos? Jesus não nos disse: "O
que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é
Espírito?" Ele não disse que nascemos do Espírito de Deus? Se então,
somos a descendência do Espírito Santo. E Jesus, o único Filho de Deus,
nasce da semente do Espírito Santo. Não somos irmãos e irmãs de Jesus
e filhos e filhas de Maria? Se ela é a esposa do Espírito Santo, e Jesus é o
primeiro fruto - não somos todos seus filhos?
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Se este for o caso, como podemos rejeitar a ordem que Deus mesmo
ordenou ao fazer de Maria uma parte do plano, o mesmo ventre de
santidade para Jesus e a Igreja? Pois quando ela estava ao pé da cruz,
sofrendo com seu santo Filho, na presença de João, o apóstolo amado,
o próprio Cristo declarou:
Então Ele disse ao
discípulo:
aí sua
E a partir daquela hora, o discípulo a levou
para sua casa. Como podemos dizer: "Não tenho necessidade de mãe"?
Se o próprio Deus escolheu ter necessidade, como podemos nos colocar
acima dEle e dizer: "Eu não tenho necessidade!"

A Síndrome Monoparental
Um dos frutos desse raciocínio é a disparidade da família
monoparental. Como é a vida familiar sem mãe? Que tipo de
cambalhotas duplas um homem tem que fazer para tentar cumprir os
papéis de pai e mãe para seus filhos? Isso funciona? Não, porque um
homem não pode possivelmente mudar sua natureza e tornar-se a
contraparte feminina receptiva que uma mulher foi criada para ser.
Contemple como é a vida familiar sem uma mãe e verá a situação
daqueles cristãos que desejam a plenitude de Deus e as Escrituras em
suas vidas - mas excluem Maria.
Deus se apresentou como masculino. Aquele que estava no princípio
com Deus e por quem tudo veio a ser; o EU SOU. Ele não tinha
necessidade de uma contraparte feminina receptiva, porque Ele é
completo e perfeito dentro de si mesmo. No entanto, em Sua perfeição,
Ele escolheu para a salvação da humanidade para alistar a cooperação e
intercessão de uma jovem santa virgem de Nazaré, uma de suas
criaturas. Ele se humilhou em toda a Sua onisciência e glória e pediu a
-
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Maria, primeira discípula e escolhida para a Encarnação, expôs
claramente, através do exemplo registrado na Sagrada Escritura, sua
total cooperação com o Espírito Santo no plano divino, e estabeleceu o
precedente para todo crente cooperar na redenção da humanidade. Não
porque Deus esteja carente ou necessitado, mas porque, na economia
da salvação, Ele escolhe convidar nossa participação.

Excluir a Mãe Tem Consequências ...
Uma das marcas que acompanha a espiritualidade desequilibrada
daqueles que excluem sua mãe da família é a ênfase contínua colocada
no conhecimento das Escrituras e no exercício dos dons do Espírito
Santo.
Eu falo por experiência quando digo isso. Como cristã, que não
reconhecia Maria como minha mãe e seguia seu exemplo manso e
humilde de obediência a Deus e sua simplicidade de espírito, eu era boa
em explicar as Escrituras e bem versada no que era a santidade.
Mas incapaz de viver isso.
Aqueles que preenchem as Escrituras, sem colocar em prática o que eles
adquiriram, serão responsabilizados severamente perante o Trono de
Deus no momento do julgamento. Pois a quem muito foi dado, muito
será requerido. E novamente, aqueles que sabiam o que fazer, e não o
fizeram, devem ser espancados mais do que aqueles que não sabiam.

O que é claramente a ordem de Deus é que o crente deve estar equipado
com as Escrituras e com o Espírito Santo, sob a supervisão da Mãe.
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Todos nós já não tivemos a oportunidade de rir da primeira tentativa
do nosso filho na cozinha com utensílios, livro de receitas e
ingredientes? Com toda a seriedade, o nosso pequeno entrou na
cozinha para fazer um deleite delicioso para nós. Eu posso olhar para
trás muitas vezes quando meus filhos fizeram o mesmo.
Claro, o que eles fazem com isso é difícil de engolir! Mas por caridade,
aceitamos seus esforços para nos agradar. Quanto melhor poderia ter
sido com apenas um pouco de supervisão da mãe, e algumas sugestões
nascidas da experiência.
E assim é conosco Cristãos. Podemos tomar as Escrituras em nossas
próprias mãos, empunhando a espada do Espírito e falando
furiosamente em línguas, revelando isso e ligando isso. Ou podemos ir
até a Mãe e perguntar a ela como aplicar esses dons capacitantes de
Deus. E ela, em sua sabedoria maternal, dará experiência aos nossos
esforços nascidos do desejo sincero, e nós daremos muito fruto para
Deus, na gentileza e na humildade.
No Antigo Testamento, o Livro de Ester relembra a história de uma
jovem virgem que estava em competição com outras virgens para
ganhar o favor do rei e a coroa real da rainha. As virgens foram
autorizadas a levar qualquer coisa com eles do palácio real. Ester,
preferindo o julgamento do eunuco real encarregado do harém, levou
apenas o que o guardião sugeriu. E quando chegou sua hora, está escrito
todas
as virgens, ela conquistou seu favor e benevolência. E então ele colocou
o diadema real em sua cabeça e a fez rainha no lugar de Vashti.
E assim é que Maria, uma espécie de Ester, uma intercessora para o seu
povo, transmite um espírito de humildade, simplicidade e experiência
na formação da vida cristã, que os prepara para serem recebidos com
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benevolência pelo Rei Celestial. Como somos sábios se nos valermos de
sua influência materna.

A Marca de Maria
E finalmente, a marca de Maria é a marca do Amor. Conhecimento
incha; a caridade edifica. De que serve eu obter todo o conhecimento,
puder profetizar, curar e instruir, aceitar o martírio em nome de JESUS
... se eu não tiver AMOR?
E esta é a marca do cristão mariano, o gerado do Espírito, através de
Maria. O amor é paciente, o amor é gentil. Manso, humilde, perdoador,
longânimo; todos os atributos de Maria e os vasos escolhidos por ela
para serem seus emissários. Não é isto também a essência de Cristo?

Em conclusão, se você levar a marca do Espírito em seu coração, você
também deve levar a marca de Maria. E se você levar a marca de Maria,
você também deve levar a marca de Jesus - e você não terá dificuldade
em discernir a autenticidade do papel de Maria em sua vida. O que será
deixado para você é apenas a humildade de se submeter à sua instrução
e orar por sua intercessão.
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Através de Maria, "Ele veio para o que era Seu, mas o Seu próprio
povo não O aceitou. Mas para aqueles que O aceitaram, Ele deu
poder para se tornarem filhos de Deus; para aqueles que crêem em
Seu Nome, que nasceram não por geração natural, nem por escolha
humana, nem por decisão de um homem, mas por Deus ". João 11: 1112

E agora, nestes tempos mais difíceis da história, Maria vem sozinha; aos
seus filhos órfãos que rejeitaram a Deus seu Pai no céu. Ela traz Jesus
para eles e cria uma atmosfera calorosa e amorosa para crescer em
santidade. Aqueles que reconhecem a voz de seu Mestre reconhecerão,
por seu Espírito, a voz de sua mãe. E nos ouvidos deles, esta Escritura
será cumprida:
ma proclama a grandeza do Senhor e meu espírito se
alegra em Deus meu Salvador. Pois ele olhou para a baixeza de sua
serva; eis que de agora em diante todos os séculos me chamarão
bem-abençoada. O Poderoso fez grandes coisas por mim e santo é o
Seu Nome." Lucas 1: 46-49

Ele a Levou Para Seu Lar
Esta noite, durante o Rosário, o trono de Deus o Pai desceu em nosso
meio e Ele foi resplandecente em raios dourados de luz branca. Grande
paz e majestade irradiavam da Sua santa presença quando Ele se sentava
no trono, segurando uma indescritivelmente linda coroa de ouro com
numerosos diamantes. Essa coroa era bem diferente de tudo que eu já
tinha visto, mesmo em museus onde essas coisas são mantidas.
18
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A arte e delicadeza das nomeações de ouro, além do brilho dos
diamantes, criaram uma obra-prima entre os tesouros do céu. Eu olhei
maravilhada, tentando antecipar para quem esse tesouro era destinado.
Na visão seguinte, Nosso Senhor apresentou Nossa Senhora vestida
com um traje branco simples, segurando um buquê radiante de
margaridas. Eu tive que piscar várias vezes para aceitar o fato de que
elas eram margaridas - e não rosas ou lírios, que é o que costumo
associar a ela.
Através da minha perplexidade, ela sorriu docemente e insistiu
firmemente que era ela - e elas eram margaridas. Durante esse tempo,
estávamos rezando o mistério da Assunção de Nossa Senhora ao Céu.
Lembrei-me do versículo bíblico de Nosso Senhor, onde Ele disse: "Vou
preparar um lugar para você."
Enquanto meditava nisso, me foi dado saber que Maria e sua
maternidade faziam parte dessa preparação. Não só ela está no Céu
intercedendo com seu Filho, mas também está nos preparando aqui
embaixo na Terra para Ele.
Na verdade, ela está ocupada com nossas preocupações, vestindo o
avental e andando pela cozinha, atendendo às nossas necessidades.
Naquele momento, ela falou comigo: "Eu amo você e cuido de seus
afazeres diários da família como se fossem meus. Realmente, eu sou sua
mãe e vocês são meus filhos".
As margaridas são representativas da vida cotidiana, que Maria floresce
para nós.
Jesus recomendou Sua Mãe aos cuidados de João. A resposta de João
foi: "Desde aquela hora ele a levou para sua casa". Quão apropriado é
19
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este ensinamento e este verso, já que estamos aqui esta noite para
celebrar a visita da Virgem Peregrina a esta casa.
Agora, como filhos da Virgem, é nossa responsabilidade corresponder
à sua ajuda. Para fazer tudo ao nosso alcance para tornar esta casa
agradável e aceitável para ela e seu Filho. Permitir que ela, como nossa
mãe, prepare nossos corações como morada para seu Filho e permita
que ela se ocupe com a nutrição de nossas almas, a fim de cuidar dos
detalhes de nossos lares e famílias.
Finalmente, enquanto as orações do Rosário fechavam com o
Coroamento de Maria, eu novamente vi o Trono do Pai, quando Ele
colocou esta coroa magnífica sobre sua cabeça sagrada. E estas palavras
das Escrituras ecoaram em meu coração.

O Leite da Bondade Humana
Esta noite, Nossa Senhora da Graça veio em azul meia-noite. Sua
expressão era de grande alegria quando ela olhou atentamente para as
famílias reunidas, rezando o Rosário. Seu véu mudou de cor, tornandose mais claro, e rosas começaram a surgir. Eles deram uma fragrância
que subiu para o céu. (Rosas cor-de-rosa são o símbolo das vocações
familiares.)
Ela começou a falar: "Oh, minhas famílias, como estou feliz em vê-los
orando juntos. Quão perfumado é o sacrifício de suas orações."
Quando estudei seu vestido luminescente, que estava emitindo muita
luz, uma cascata de leite começou a fluir de seu coração. Ela novamente
falou comigo: "Nutrição para meus filhos. A fragrância de suas orações
e vidas santas liberaram esse alimento para eles".
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Três rosas brancas apareceram acima da cascata, e ela falou novamente:
"A pureza da Santíssima Trindade é a fonte de toda a santidade. Meus
filhos, banhem-se neste leite de bondade humana; é nutrição, sustento.
Muitas são suas tristezas, Minhas muitas misericórdias são liberadas
para você nesta hora, não temam a fonte da misericórdia, não há nada
de seus sofrimentos que me seja desconhecido, não há sofrimento, não
há carga, não compartilho com você. tudo o mais falha, ainda há o amor
de Deus, o leite da bondade humana, para fortalecer vocês, meus filhos.
"Assim como um bebê não se incomoda com pensamentos de amanhã,
mas se apega a sua mãe - assim vocês, meus filhos, abandonem-se aos
meus cuidados maternos. Abandonem, abandonem, abandonem a
mim, à provisão de Deus para vocês. Descansem, como uma criança no
joelho de sua mãe. Para que verdadeiramente, eu carregue vocês em
meus braços. "
Depois que Nossa Senhora deu esta mensagem, ela me entregou a
Bíblia. E quando abri, ela abriu em Eclesiástico 2:
"Meu filho, quando você vem para servir ao Senhor, prepare-se para as
provações. Seja sincero de coração e firme, imperturbável no tempo da
adversidade. Aceite tudo o que acontecer a você, no infortúnio infeliz
seja paciente; pois no fogo é testado e homens dignos no crisol da
humilhação. Confie em Deus e Ele os ajudará, espere pela Sua
misericórdia, não se afaste, para que não caia. Você que teme o Senhor,
espere por Sua misericórdia e sua recompensa não será perdida.
Compassivo e misericordioso é o Senhor, ele perdoa pecados e salva no
tempo de angústia. "

21

Uma Esperança Floresce no Inverno

"Eu parei e acalmei a minha alma como uma criança desmamada.
Como uma criança desmamada no colo de sua mãe, assim é a minha
alma dentro de mim. Ó Israel, espero no Senhor, agora e para
sempre." Salmos 131

O Senhor da Glória se Inclina
Durante o Rosário, Nossa Senhora apareceu mais uma vez no esplendor
celestial.
Fui atraído para a meditação em seu coração novamente e vi dentro dela
uma porta. Enquanto via a porta, raios de luz emanavam. Então o
Senhor apareceu de dentro e se inclinou para sair em nossa presença.
Ele entrou na sala com grande majestade e ficou diante de nós como o
Senhor da Glória.
Firmemente, mas com ternura, Ele disse: "Se eu, o Senhor da Glória, me
inclinei do Trono do Céu para entrar no ventre da Virgem para vir até
você, quanto mais você, 0h habitantes da Terra, humilhar-se-ia, abaixarse e Entre em seu manto protetor onde você receberá instrução em
santidade e intercessão para suas necessidades, assim como proteção
contra Satanás, que ronda a Terra buscando a ruína das almas,
especialmente aquelas almas que, em seu obstinado orgulho, recusam a
proteção de Minha Mãe. Porque eu resisto aos orgulhosos, mas dou graça

Então Jesus disse: "Saibam que a intercessão deles através deste grinalda
traz consigo a Minha promessa de aumentar em suas vidas a graça
santificante, para trazê-los à santidade e pureza de vida e intenção."
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De repente, no meio da sala, vi uma grande luz e um enorme coração
no qual as pessoas andavam como se estivessem em uma escada rolante.
Mas ao invés de escadas rolantes, eles estavam subindo e sendo atraídos
pelos raios da Divina Misericórdia que emanavam do coração, que eu
reconheci como o Coração de Jesus.
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CAPÍTULO DOIS

MISERICÓRDIA ATRAVÉS DE MARIA

A Mãe da Misericórdia; Devoção e Promessas
ãe da Misericórdia. Como meu Filho desejou fazer
conhecer o meu Coração Imaculado, em união com o Seu Mais Sagrado
Coração, agora nestes últimos dias estão os mistérios de mim, sua Santa
Mãe, prestes a ser revelada. Pois Deus manteve Seus sublimes segredos
ocultos e velados da humanidade.
a sob a cobertura da humildade e
simplicidade. A grandeza de Sua bondade está sempre vestida nos
pequenos, nos pobres e naquelas coisas sem importância que a loucura
do homem negligencia.

Divindade Benevolente me criou! É através desse vaso que a Divina
Misericórdia escolheu vir até você. Por esta razão, e para completar o
mistério desta Fonte da Graça, o próprio Coração de Cristo, meu Filho,
solicitou que eu fosse conhecida como Sua Mãe da Misericórdia.

vaso de Sua Divina Misericórdia. Que isto seja conhecido: quem quer
que se aproxime do Tribunal da Misericórdia, através do meu
Misericordioso Coração, obterá:
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~ Todas as graças e méritos necessários nesta vida e na hora da morte.
~ Eles não tropeçarão ou cairão por erro de fé, nem serão enganados
em falsas doutrinas de ensino.
~ Eles obterão a graça de uma morte feliz e não morrerão sem os
sacramentos da Igreja.
~ Eles terão meu véu para cobrir e meu manto para proteção durante o
tempo de julgamento, perseguição, sofrimento e tentação.
~ Eles não devem ser deixados sem ajuda, mas terão a garantia pacífica
da minha presença muito real, e a do meu Filho Jesus, com eles todos
os dias da sua vida.
~ Eles obterão a remissão de todos os seus pecados, venial e mortal, e
serão expiados de toda a satisfação devido às ofensas menores.
~ Eles devem continuar sob os efeitos e benefícios desta Divina
Misericórdia, mesmo após a sua morte, e receber rapidamente a
satisfação devido aos seus pecados graves, entrando assim no Paraíso
mais rapidamente.
~ Eles devem merecer graças múltiplas para pecadores não
arrependidos, e ser uma fonte de conforto e indulgências para a alma
no Purgatório.
ada e agradecida. Seja imerso
sempre nestes raios de Luz Misericordiosa que fluem do Divino

A Mãe da Misericórdia e seu Terço
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Minha Bênção é Sobre Este e Todos Que o Rezam
Nesta noite, rezamos pela primeira vez a Mãe da Misericórdia,
introduzindo-a ao grupo do Rosário. Foi uma ocasião muito especial.
Precedendo, rezamos a Terço da Divina Misericórdia.
Durante o Terço da Divina Misericórdia, o Senhor apareceu diante de
mim, primeiro em glória.
Chegando bem perto Ele disse:
que você fez por Mim. Minhas bênçãos estão sobre você, minha filha e
todos os que estão reunidos aqui. Minha bênção é sobre este Terço e todos
os que oram. Vou me mover em suas vidas de uma maneira especial, de
uma forma santificante. Aquelas coisas em suas vidas que os
atrapalharam, eu quebrarei.
a
promessa de aumentar em suas vidas a graça santificante, trazê-los à
santidade e pureza de vida e intenção. Estou extremamente satisfeito com
este Terço. Extremamente satisfeito. Saia e ensine esta devoção ao mundo
inteiro, e estarei com você. Espere um milagre
Neste ponto, o Terço da Divina Misericórdia concluiu e a o Terço da
Mãe da Misericórdia (três minutos de intercessão e reparação pelo
mundo) começou. De repente, no meio da sala, vi uma grande luz e um
enorme coração no qual as pessoas estavam andando, como se estivesse
em uma escada rolante. Mas, ao invés de escadas rolantes, eles estavam
ascendendo e sendo atraídos pelos raios da Divina Misericórdia que
emanavam do Coração, que eu reconheci como o Coração de Jesus.
Ao mesmo tempo, senti uma doçura profunda invadir minha alma e vi
a Beata Faustina em seu hábito negro diante de mim sorrindo. Ela
estava radiante e eu senti tanta doçura dela.
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Ela disse simplesmente: "Obrigada".
Ela veio e ficou ao meu lado e redirecionou meu foco para o
maravilhoso espetáculo das almas alcançando a salvação, o refúgio
seguro do Coração de Nosso Senhor, montando a escada rolante da
Divina Misericórdia.

O Terço da Mãe da Misericórdia
(para ser dito no Rosário)
Pai Nosso nas contas:
Pai Misericordioso, conceda-nos
Diga isso dez vezes:
mais Tempo, mais Graça, mais Misericórdia.
Em conclusão:
Nossa Mãe da Misericórdia
Ore por nós.
Sempre que você orar este Terço, deixe-o tornar-se um ritmo suave
dentro do seu ser. Ao mesmo tempo, levante para o Coração de Nosso
Pai Misericordioso as almas que vêm à mente, imergindo-as na
Misericórdia de Deus.
Está sobre a fundação do Terço da Divina Misericórdia e do Santo
Rosário. Destina-se a inclinarmos nossos corações em súplica
silenciosa.

A Mãe da Misericórdia
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Sua História e Origem
Durante o Advento de 1994, Nossa Senhora iniciou uma manifestação
especial de sua presença durante uma reunião do grupo Rosário na área
de Jacksonville, Flórida. Presentes nestes Rosários havia muitos
filipinos muito devotos e fiéis que trabalhavam na comunidade médica.
Ela inicialmente apareceu como Nossa Senhora de Fátima, mas depois
de várias manifestações durante as semanas seguintes, ela começou a
mostrar os raios da Divina Misericórdia que emanavam de seu coração.
Ela anunciou em uma reun
três rosas brancas com um crucifixo de ouro sobreposto, do qual
emanam os Raios da Divina Misericórdia. Ela disse que as rosas brancas
são simbólicas da Santíssima Trindade que habita em seu coração, a
fonte de toda a santidade. A imagem de Nosso Salvador Crucificado
aparece em ouro, emanando os Raios da Divina Misericórdia - o
sofrimento de Nosso Senhor Jesus sendo a fonte e a fonte da
misericórdia derramada por nós.
Seus braços estão abertos como em Nossa Senhora da Graça.
Acolhendo, ainda com uma expressão acenando em seu rosto; quase
triste, com a sugestão de lágrimas. Ela olha para nós com tanta ternura,
porque ela simpatiza profundamente com os nossos tempos difíceis e
tortuosos. Ela também está profundamente angustiada pela
humanidade caída e sua indiferença em relação às misericórdias
derramadas por eles através de seu Filho. Ela também anseia pelas almas
escolhidas, que não se beneficiam da graça que lhes é oferecida.
Ela está estendendo um convite implorando por misericórdia para
todos. Ela promete ajudar a todos, até mesmo aos casos mais
desesperados, se eles confiarem nela, a Medianeira da Misericórdia.
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A cor do vestido é azul royal. É a cor da Noiva de Cristo, no sentido em
que representa a vestimenta de esposo real do Rei do Céu. Em relação a
essa cor, há uma tradição franciscana que a antecede. A história é um
pouco assim:
Numa visão, desde os primeiros dias de São Francisco (1200), um irmão
viu uma escada vermelha sendo estendida ao céu. No topo estava Cristo;
no fundo, os irmãos franciscanos tentavam ascender. Um após o outro,
chegaram a alguns degraus com sucesso, depois caíram no chão. Esta
escada vermelha era simbólica para penitência.
Depois desses fracassos miseráveis, São Francisco apareceu no alto da
- a escada branca.
Você entrará no Céu facilmente por ela
escada branca que havia descido do Céu e viram a Abençoada Virgem
Maria no topo. Ela os convidou a subir a escada, o que eles fizeram com
muita facilidade, entrando no Céu rapidamente. (fim da história
franciscana)
No ano passado, um irmão franciscano recebeu em oração a visão de
uma escada em espiral no céu azul. No topo desta escadaria estava nosso
Amado Salvador e Esposo, Jesus Cristo.
Ele falou dizendo:
a Minha Amada, Minha
Noiva, Minha Esposa. É o caminho íntimo para o Meu coração e para o

Esse também tem sido um dos principais ensinamentos de Nossa Mãe
da Misericórdia: cultivar um relacionamento amoroso com o Salvador,
conforme retratado nas íntimas Escrituras da Canção de Salomão. Essa
relação não pode ser conjurada. É um convite dEle. Mas certamente
podemos dispor nossos corações para recebê-lo através da oração,
desejo e emenda da vida.
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Em resumo, esta imagem é a contrapartida de uma imagem feita de
Nosso Senhor, o Coração Divino. Nesta imagem, Nosso Senhor
combina as imagens do Coração Assustado com uma sugestão dos
Raios da Divina Misericórdia. Esta imagem une a tradição ortodoxa de
devoção ao Divino Coração de Deus com o Sagrado Coração de Jesus.
Foi dado com o mandato de orar pela unidade entre as duas igrejas.
Nesta imagem, Nosso Senhor está vestindo uma túnica azul esponsal
com um envoltório branco envolto em torno de seu corpo. Muitas das
mensagens dadas com esta imagem são apocalípticas. E olhando para a
imagem do Coração Divino, parece que Ele está vindo, quase saindo da
imagem. Sua origem é uma história para uma outra ocasião.

O Catecismo da Igreja Católica
Esta noite, depois de começarem as orações, vi o novo Catecismo da
Igreja Católica diante de mim. Estava emitindo luz prateada. Pouco
depois disso, Nossa Senhora de Fátima apareceu segurando uma cópia
em suas mãos. Ela começou a virar as páginas e mostrá-las a todos os
presentes.

filhos. Quando o tempo de grande perseguição te inunda em dúvidas,
apegue-se a estas palavras.
Eu vi uma madeira flutuando no oceano, e uma pessoa estava apegada
a ela com toda a sua força. Era óbvio que havia uma catástrofe no mar
e isso era tudo o que restava dos destroços. Nossa Senhora falou
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Eu me lembro dessas Escrituras em:
Como te supliquei (de Paulo) que ainda continuasses
em Éfeso, quando parti para a Macedônia, a fim de advertires a
alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou
a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que
edificação de Deus, que consiste na fé; assim o faço. Ora, o fim do
mandamento é a caridade de um coração puro, e de uma boa
consciência, e de uma fé não fingida. Do que desviando-se alguns,
se entregarão a vãs contendas, desejando ser professores da lei e
não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam.

E mais tarde no mesmo capítulo
.

"alguns colocaram de lado e naufragaram na fé.."
O Santo Padre emitiu este Catecismo da verdadeira fé no momento
mais crítico da história da Igreja. Se acordarmos uma manhã e nos
encontrarmos nadando em um mar de dúvidas e confusões sobre o que
a Igreja realmente ensina, teremos em nossas mãos este documento
irrefutável para testar todos os erros. E com este documento, teremos
todos os meios de nossa salvação. Pois muitos perecerão, se afogando
em erro. Mas com boa consciência e toda a nossa força, seremos capazes
de nos apegar à Verdade e sermos salvos.

Três Minutos de Intercessão pelo Mundo
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Pai Celestial, eu honro e adoro você.
Eu imploro seu perdão pelos pecados da Igreja.
Pai Misericordioso conceda-nos,
Mais tempo, mais graça, mais misericórdia.
Mais tempo, mais graça, mais misericórdia.
Mais tempo, mais graça, mais misericórdia.
Nossa Mãe da Misericórdia, rogai por nós.
São Miguel, Arcanjo Santo, ajuda-nos a viver e defender a verdade.
Precioso Coração de Jesus, eu honro e te adoro no Santíssimo
Sacramento do Altar.
Eu peço perdão pelos pecados contra o Seu Santo Corpo e Sangue, e
contra toda a humanidade feita à Sua imagem, especialmente aos nãonascidos.
Pai misericordioso, conceda-nos,
Mais tempo, mais graça, mais misericórdia.
Mais tempo, mais graça, mais misericórdia.
Mais tempo, mais graça, mais misericórdia.
Nossa Mãe da Misericórdia, rogai por nós.
São Rafael, santo Arcanjo, ajuda a restaurar a vontade de Deus na Terra.
Eu venero e adoro você. Eu imploro o seu perdão pelos tempos em que
você se entristeceu e negligenciou nossas almas imortais e aqueles que
nos foram confiados.
Perdoe os pecados de nossas famílias e comunidades.
Ajude-nos a sempre responder com alegria a Sua Santa Vontade.
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Pai misericordioso, conceda-nos
Mais tempo, mais graça, mais misericórdia.
Mais tempo, mais graça, mais misericórdia.
Mais tempo, mais graça, mais misericórdia.
Nossa Mãe da Misericórdia, rogai por nós.
São Gabriel, santo Arcanjo, purifica nossos motivos.
Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo.
Eu amo e adoro você profundamente. Vire seu olhar misericordioso
para mim e purifique meu coração.
Você está viajando pelo meu rio da Misericórdia, sua casca é o Senhor.
Enquanto você descansa Nele, o Rio da Misericórdia fluindo ao Seu lado
está te levando para onde você precisa ir.
Descanse nele, cesse seu escrutínio sem fim. Não ceda a dúvidas, não
discuta o que você já percebeu ser verdade.
Descanse. Descanse. Descanse.
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CAPÍTULO TRÊS

FÉ: UMA FLOR SEMPRE FLORINDO
ACREDITANDO CONTRA TODAS AS POSSIBILIDADES

Fé: uma Flor Sempre em Flor
Nessa noite, Nossa Senhora apareceu em um brilho como o de um
cometa atirando através do céu da meia-noite. Tudo nela estava em
chamas, como metal quente. Enquanto ela estava diante de mim, uma
rosa branca muito grande apareceu. Ela identificou a rosa dizendo:

Atrás da rosa, um crucifixo de ouro era visível.
florindo. Sempre específico às
suas necessidades, sempre exalando uma fragrância que sobe para o céu.
Sempre lindo. Sempre delicado. Eu desejo que você escolha esta flor;
colha das minhas mãos, minha filha. Você tem muita necessidade desse
presente em operação em suas vidas. Há muito para você fazer por mim,
muito que exigirá muita fé, mais do que você já possuiu antes. Este é um
presente que estou estendendo a todos os meus filhos esta noite.
Existem várias necessidades. Para cada um eu darei uma flor diferente.
Todos elas serão rosas, pois a fé é o dom preeminente.

possíveis. Cultive este presente, meus filhos. Acredite em todas as
preciosas promessas de Deus. Cultive Seu pensamento em seus
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corações, medite continuamente nas promessas de Deus. Nada será
impossível para aqueles de vocês que tiverem
A mensagem terminou aqui e Nosso Senhor, à imagem do Sagrado
Coração, tornou-se visível. Eu o vi saindo em um adorável pasto de
primavera com Suas ovelhas.
Ele falou:
minha voz. Intimamente. Com plena dependência. Elas descansam. Com

Ele pegou minhas duas mãos e colocou sobre o coração dEle.
silêncio e em descanso, será sua salvação.
Leva tempo para desenvolver esse tipo de paz interior. Muito mais tempo
do que vocês estão dedicando às suas orações. É possível para você, mas
muitos de vocês não estão gerenciando bem o seu tempo. Meus filhos, A
PAZ não vem em orações que são ditas apressadamente e em fuga com
outras coisas ocupando seus pensamentos.

seu sem mais tempo. Um mínimo de duas horas. (Um máximo de
quatro.) Eu posso realizar muito neste tempo, mas deve ser inviolável e
pertencer a Mim.
a
Eu o vi varrer muitas coisas da mesa das nossas vidas.
se apropriar. Dê
espaço para M
Devemos então negar Ele?
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O Que é Oração?
A oração é a elevação da mente e do coração de um para Deus.
Humildade é o fundamento da oração. Somente quando
reconhecemos humildemente que "não sabemos orar como
devemos", então estamos prontos para receber gratuitamente o dom
da oração. O homem é um mendigo diante de Deus. "Se você
conhecesse o dom de Deus!" A maravilha da oração é revelada ao
lado do poço onde nós viemos à procura de água: lá, CRISTO vem
ao encontro de cada ser humano.
É Ele quem primeiro nos procura e nos pede uma bebida. Jesus tem
sede; Sua pergunta surge das profundezas do desejo de Deus por nós.
Quer percebamos ou não, a oração é o encontro da sede de Deus
com a nossa. Deus tem sede de que tenhamos sede por Ele. A oração
é a resposta do amor à sede do único Filho de Deus.~Do Catecismo
(2559-61)

Anjos da Fé, Esperança e Amor
vs.
Demônios da Dúvida, Medo e Escrutínio
Esta noite, Nossa Mãe da Misericórdia veio novamente, irradiando os
brilhantes raios vermelho e branco de seu coração. Desta vez, no
entanto, havia muitos destaques brilhantes misturando-se aos raios.
Eles me lembraram muito da luz do sol dançando em estrelas na água
no meio da manhã.
Ao observar essa deliciosa visão, comecei a enxergar com clareza três
anjos luminosos, atraídos pelo brilho branco-relâmpago. Eles estavam
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apoiando Nossa Senhora, um à direita, um à esquerda e outro a seus
pés. Eu usei a Água Benta para esclarecimento e eles se tornaram mais
brilhantes.
,
Esperança e Amor. Eles me trazem para você. Eles são a personificação
das Virtudes Cardeais. Por favor, não se permitam raciocinar (longe)
ou ceder à tentação da incredulidade.
No momento seguinte, vi três demônios saindo da escuridão ao lado
dos anjos. Eles eram de cor marrom-esverdeada, viscosos e coma
aparência de bodes, mas em pé como os homens.
Nossa S
procuram desfazer essas graças, e eles são a Dúvida, o Medo e o
Escrutínio. Estes são demônios cardeais enviados para minar este
trabalho que confiei a você. Eles são designados contra toda boa obra
do Espírito Santo
Enquanto ela falava, vi os demônios atacando os anjos, tentando
intimidá-los e distraí-los com forcados. Os anjos, no entanto, eram
indiferentes; destemido. Em suas palavras, também me lembrei que este
trabalho (devoção a Nossa Mãe da Misericórdia e suas aparições
conosco) é principalmente uma obra do Espírito Santo, uma vez que é
através dEle, com Ele e Nele que todos os dons sobrenaturais Deus é
comunicado e transmitido para a salvação e santificação de nossas
almas.

preocupar, examinar e examinar o que você já percebeu ser verdade.
Amada Filha da Minha Misericórdia, não é a sua dignidade que o
qualificou para este apostolado. Se você pensasse assim, continuaria a
duvidar. É precisamente porque você é a menos provável e bem
equipada que foi escolhida para essa devoção. Será óbvio para todos que
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somente Deus poderia trabalhar esta devoção através de sua cooperação
com Ele, (desde) por conta própria, você tende apenas ao fracasso.
Você está viajando pelo meu rio da Misericórdia (a fonte está na
Santíssima Trindade que habita em seu coração); seu casco (barco) é o
Senhor. Enquanto você repousa nele, o rio da Misericórdia que flui ao
seu lado o leva para onde você precisa ir. Descanse nele. Cessem seus
infinitos escrutínios. Não ceda a dúvidas. Não discuta o que você já
percebeu ser verdade. Descansem. Descansem. Descansem.
Eu a vi segurando o livro que contém os nomes inseridos em seu
coração, o livro da Mãe da Misericórdia.

A cena diante de mim mudou e Nossa Senhora estava cobrindo cada
pessoa na sala com um manto de raios vermelhos e brancos da
Misericórdia. Parecia que eles estavam envolvidos em uma grande
tenda aberta de misericórdia.
Estes são os Filhos da minha Misericórdia e minha misericórdia os
segue onde quer que eles vão. Mas meus filhos não estão se cobrindo
com orações contínuas, e há provações enviadas a eles em formas
hediondas; demônios em missão (do inferno) para enfraquecê-los. E
porque eles não se fortificaram com a oração, eles estão caindo nas
armadilhas preparadas para eles. Ó Filhos da minha Misericórdia,
quando você vai dar ouvidos à minha voz, cessar sua inquieta
peregrinação e cobrir-se com meu manto em oração? Quando você
responderá aos pedidos para que você ore continuamente?
Você não tem compreensão das forças que estão contra você. Seu
inimigo é excessivamente inteligente e dedicado a levá-lo à condenação
eterna, sem mencionar os que estão à sua volta e cairão por causa do
escândalo. Meus filhos, não morem mais em mentiras. Não trapaceiem,
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não roubem, não mintam. Ande na verdade, ande em integridade.
Deixe suas vidas privadas serem consistentes com o que as pessoas
acreditam que você esteja em público.
Ande em justiça, ande em verdade, ande em misericórdia.
CAMINHEM EM ORAÇÃO. Sua fidelidade nessas áreas atrairá o dom
benéfico do amor de Deus para suas vidas e seres. Deste amor, que será
como uma fonte dentro de você, fluirá rios de Água Viva, rios de Amor.
Como o mundo agora precisa de sua demonstração de amor!
Vocês são os embaixadores do amor de Cristo, mas vocês foram
prejudicados por divisões, enganos; e emaciados pelo seu contato
contínuo com um mundo corrompido. Retorne. Retorne a uma vida de
oração e pureza. Deixe a vida de meu Filho renovar e purificar suas
vidas, criando em você uma fonte eterna de amor. Meus filhos, não há
respostas fáceis ou soluções rápidas para a vida espiritual. Reordene
suas vidas por prioridades espirituais; abra espaço para Deus criar em
você Sua fonte viva de amor
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“Hoje, se ouvirdes a sua voz,
não endureçais os vossos corações.” Heb. 3:15
e

“Veja, irmãos, que nenhum de vocês tem um coração pecaminoso e
incrédulo que se afasta do Deus vivo.
Heb. 3:12

E a quem Deus jurou que nunca entrariam em seu descanso
senão àqueles que desobedeceram? Então, você vê que eles não
foram capazes de entrar, por causa de sua incredulidade.”
e

“Portanto, temamos, a fim de que a promessa deixada para nós
de entrar em seu repouso não exclua a nenhum de vós.” Heb. 4:1
e

“Porque nós, que temos crido, entramos no repouso.” Heb. 4:3

Vamos nos unir em oração, oração contínua como está dentro de nossas
habilidades individuais. Vamos rejeitar também as sugestões à Dúvida
e ao Medo, e examinar cada trabalho de Deus em nossas vidas. Ao fazer
isso, com a ajuda da graça de Deus, entraremos verdadeiramente em
Seu descanso.
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Festa de Santa Clara
Entre e Descanse
Durante a adoração, o Divino Coração de Jesus com os raios da Divina
Misericórdia apareceu, enchendo a sala com raios dessa luz. Como a
adoração continuou, Nossa Mãe da Misericórdia também apareceu,
com raios radiantes da Divina Misericórdia emanando de seu coração.
A glória do Senhor permeava tudo na sala e me senti suspensa.
No fundo, senti que a ordem habitual de adoração estava progredindo
- e que todos nós precisávamos parar e nos aquecer na presença do
Senhor que estava enchendo a sala. Comecei a pensar comigo mesmo:
"Devemos ser capazes de adorar, esperar no Senhor e sermos
preenchidos. Somos espiritualmente emaciados, porque estamos com
tanta pressa para seguir em frente. Todos nós nos sentíamos exaustos
interiormente, ultimamente.
No momento seguinte, o Senhor Jesus apareceu sorrindo e disse:
(O ponto).
Ele continuou:
por Mim. Muitas graças que desejo dar a vocês - na verdade, estão aqui
para vocês, mas vocês se movem rápido demais e passam despercebidos.
Por favor, seja sensível ao Meu Espírito. Eu quero levar você a um lugar
de nova graça. Graça interior.
Pois, Meu povo, eu te pedi para entrar no Meu descanso, mas você não
tem feito. Eu vou dar a você, se você esperar por Mim.
Paz eu te dou - Paz eu deixo com você. Não como o mundo dá, eu te
dou, mas a Paz Divina para acalmar as águas agitadas de sua alma.
Assim como o meu espírito pairava sobre as águas do abismo, eu, meus
filhos, pairaria sobre as águas das vossas almas.
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O Senhor voltou a falar comigo:
pacífico, com o sol nascendo sobre ele. "E o espírito do Senhor pairando
sobre as águas." Assim como o meu Espírito pairou sobre as águas do
abismo, Eu, meus filhos, pairarei sobre as águas das vossas almas. Eu
trarei paz. Eu trarei luz. Eu vou ungir. Eu vou levar a efeito tudo o que
tenho predito a você.

Aquele que vem em nome do Senhor. E abençoados são aqueles que
acreditam nas palavras que lhes são ditas
Com isso senti a Nossa Senhora; ela veio e sentou-se diante de mim. Eu
estava ocupado escrevendo e, por algum motivo, não havia levantado a
cabeça. Ela chamou minha atenção, erguendo meu olhar para o dela
com o dedo no meu queixo, sempre tão ternamente, e continuou a falar

Eu me senti tão humilde por seu toque, eu apenas me derreti
não mereço essa santa visitação
-aventurados aqueles que crêem nas
palavras do Senhor. Bem-aventurados aqueles que perseveraram sob
pressões, fomes, secas, provações, incêndios, terremotos e todos os
dispositivos dos iníquos. Bem-aventurados aqueles que crêem. Minha
filha, continue acreditando. Continue a agir e a trabalhar em meu nome.
A Esperança não desapontará
Pai estava orando ao fundo, pedindo por uma unção fresca e
capacitando.
DESCANSE
NELE, e você receberá o que está pedindo. Cesse os seus próprios
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esforços e entre em Seu descanso. Está lá para você. Tudo está lá para
você, esperando ...
No início do aparecimento de Nossa Senhora, senti a presença de Santa
Clara. Eu queria poder vê-la. Depois que Nossa Senhora terminou esta
mensagem, Santa Clara tomou seu lugar. Mais uma vez, fiquei muito
emocionada. Eu tinha esquecido que este era o dia de festa dela no
trabalho que temos feito pelo Senhor. Eu me senti tão envergonhada.
Como eu poderia esquecer a festa da santa, cujo nome me foi dado, bem
como o dia em que entrei na Igreja Católica?
a santo, me perdoe. Eu não te honrei.
Ela respondeu-me: "Quando você O honra, você me honra. Meu desejo
é permanecer escondida e pequena. Você não me dá nenhum desserviço
quando você O honra. Tudo é como deveria ser. Eu desejo permanecer
oculta. Eu estou com você, Clare, meu homônimo. Eu estou sempre
trabalhando e organizando as coisas em seu nome. Eu honro os seus
esforços para agradá-lo. Eles me trazem a maior alegria. Tudo é como
deveria ser. Estas palavras para o coração. Elas são verdade. "
Depois de ter dito essas palavras consoladoras e encorajadoras, ela
segurou em suas mãos sagradas um pequeno ostensivo com o
Santíssimo Sacramento nelas, e com isso ela nos abençoou, fazendo o
Sinal da Cruz.

você e alinhado em sua causa. Não seja enganado acreditando nas
mentiras do diabo. Vá em paz agora, para amar e servir ao nosso Deus
Então o Senhor apareceu novamente dizendo:
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Neste ponto, eu queria fazer uma pergunta sobre microondas
prejudiciais que certos governos estão transmitindo para causar medo,
ansiedade e violência - até mesmo certos tipos de câncer.
Antecipando meu pensamento, Ele disse:
as coisas não podem
prejudicá-la se você entrar no Meu descanso. Meu descanso é purificador,
purificador e energizante. Entre neste lugar. Eu encherei seus corações
com paz e você agirá da abundância deste lugar. Mas você deve entrar e
descansar.

O Escudo, a Lança e a Salvação das Almas
Enquanto o Rosário prosseguia, vi um céu muito escuro e turbulento.
Nossa Senhora estava em pé sobre uma rocha que se projetava da terra
para a água diante de um oceano; agitação, escuridão e pressentimento.
Muitas pessoas lutavam para nadar em segurança até a costa.
As águas eram tão traiçoeiras que muitos se afogavam. Nossa Senhora
estava jogando algo como uma tábua de salvação para eles e eles
estavam sendo puxados por ela, um por um.
Ao estudar esta cena, notei que aqueles que estavam subindo das águas
e estavam armados com uma lança e um escudo. Eu me perguntei o que
isso significava. Então ouvi: "Isso se refere à salvação das almas
A cena mudou.
Eu vi Nossa Senhora de pé em uma pequena colina depois da
tempestade. O sol estava brilhando sobre ela e ela ficou majestosamente
com escudo e lança, irradiando serenidade.
Eu ouvi: "Rainha da Salvação
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A cena mudou para um saco de moedas de ouro sendo esvaziado.
Enquanto continuava a olhar, vi mais sacos de ouro sendo esvaziados.
Eu não podia ver os rostos dos homens que seguravam os sacos, mas eu
vi algemas brancas com mangas de terno escuro.
Eu ouvi: "A economia mundial
Estamos nos encaminhando para tempos difíceis, disso não há dúvida.
Nesta mensagem, Nossa Senhora parece estar trazendo a economia
mundial e tempos turbulentos juntos.
Para muitos neste país, o dinheiro faz o mundo girar. Sem dinheiro,
todo o tecido da vida americana seria rapidamente desvendado. Muitos
cristãos, também, são governados por seus estilos de vida. Muitos
encontram sua autoestima e significado naquilo que possuem e usam.
Um colapso da economia trará muitos para uma crise de identidade e
um estado incomparável de confusão. O Reino de Deus não é carne nem
bebida, mas justiça, paz e alegria; esta é a vida abundante que nosso
Senhor prometeu a todos os cristãos.
As almas que estavam sobrevivendo a essas águas turbulentas eram as
que estavam armadas com lança e escudo. O escudo é o Escudo da Fé e
a lança é representativa do nosso acesso à Divina Misericórdia, pois o
soldado ao pé da cruz perfurou o lado de Nosso Senhor e dele fluiu
sangue e água..
Santa Faustina diz que devemos usar o vaso da Fé para atrair a Fonte da
Misericórdia. Fé e Misericórdia. Isso será tudo o que restará de nós
durante o grande dilúvio do mal e castigo pelos nossos pecados. Através
da intervenção e intercessão da Nossa Mãe da Misericórdia, obteremos
o perdão dos pecados e a salvação.
No começo do dia, orei e pedi ao Senhor que as Escrituras
compartilhassem essa noite.
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(fazendo tudo certo) ou pela fé naquilo que ouviram? Sois assim tão
tolos? Depois de terdes começado pelo Espírito, quereis agora ser

Deus nos salva porque somos talentosos, brilhantes e dignos? Quando
somos despojados de tudo em uma calamidade política ou natural? Nós
também nos retiraremos de Deus porque estamos nus, pobres e
indignos? Ou nos humilharemos e imploraremos por misericórdia,
sabendo que pela fé somos salvos.
fé.
Para aqueles de vocês que se sentem chamados para um ministério de
tempo integral, ou para servir com nosso Senhor, vocês se desanimam
com sua indignidade? Na época em que fui chamada, me senti tão
indigna e isso era verdade. Nos dezesseis anos, fui desafiada a viver
meus votos, aprendi isso: sou mais frágil e propensa a pecar do que
jamais imaginei.
Se eu estivesse baseando minha vocação no meu merecimento, eu
estaria em apuros. Eu duvidaria que eu fui chamada toda vez que
falhasse. Eu colocaria Deus fora, tropeçaria e ficaria deprimida, porque
eu estaria olhando para mim mesma, não para Deus, Sua providência,
Sua misericórdia. Eu estaria mergulhada em uma auto preocupação
auto destrutiva, uma excelente maneira de deter o plano de Deus na
vida de um vaso escolhido.
Satanás está diante de Deus para acusar os irmãos. O mundo nos avalia
por seus próprios padrões. Percebemos continuamente a virtude dos
outros, especialmente quando é o nosso ponto fraco. Nós cedemos à
depressão e ao desânimo, esquecendo que somos salvos pela Graça -
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não boas obras, talentos ou habilidades. Nós somos dignos, porque Ele
morreu pelos nossos pecados, porque Ele nos ama e nos quer no Céu.
Ele provou esse amor com os braços estendidos sobre aquela cruz. E Ele
continua a provar isso diariamente ao redor do mundo através daqueles
que morrem por sua fé, para liberar mais graças para nós ainda aqui na
Terra. Ele nos chamou, e Aquele que começou a boa obra em nós
aperfeiçoará, para que possamos viver em eterna felicidade com Ele no
céu. Nosso é corresponder fielmente a toda graça dada.
Nós devemos extrair da fonte da Misericórdia com o vaso da Fé.
Devemos esperar e extrair da presença real de Jesus Cristo na Eucaristia,
que é a divindade inalterada sob o disfarce do pão e do vinho. Nossa
medida de fé e nossa necessidade farão muito para determinar o quanto
somos capazes de receber de Nosso Querido Senhor na Eucaristia.
Santa Faustina disse que quanto mais necessitada é a alma, mais
exigências ela faz sobre a fonte da Divina Misericórdia que flui do
inesgotável Coração de Nosso Senhor.
Vamos prestar mais atenção a Sua misericórdia do que nossa
indignidade. Aceitar nossas próprias deficiências, enquanto meditamos
sobre a grande Misericórdia de Deus, nos mantém em um estado cada
vez mais profundo de humildade, que é a virtude que guarda todas as
outras virtudes.
Dessa perspectiva, permaneceremos indiferentes à descoberta de cada
nova falha e fraqueza. Pois nos conhecemos bem e conhecemos a
Misericórdia de Deus ainda melhor. Nós temos esperado que onde o
pecado abunda, a graça abunda ainda mais. Que onde somos fracos, Ele
é forte. E finalmente, Aquele que começou o bom trabalho em nós - irá
completá-lo.
Jesus eu confio em ti.
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Fidelidade
Deixei escapar um suspiro de alívio por não ter mais ofendido o Senhor.
Mas a dor do abandono continuou no meu coração. Durante o terceiro
Mistério Doloroso, o Senhor apareceu diante de mim. Seu rosto e corpo
mais sagrados, sangrentos; Suas mãos amarradas firmemente na frente
dEle. Ele parecia tão humilhado, abandonado e desamparado. De
alguma forma, eu tirei força dEle. Foi como eu estava O sentindo dentro
de mim.
Enquanto o Rosário prosseguia, durante o quarto Mistério, o
Transporte da Cruz, o Senhor se aproximou de mim com uma cruz de
ouro. Era diferente de tudo que eu já tinha visto. Apareceu como duas
barras de ouro. Muito simples, mas muito sólido e pesado. Não era o
tipo de cruz que eu seria atraída. Em vez disso, parecia que alguém
pegara lingotes de ouro e derretia-os em barras compridas, de quatro
por quatro de largura, e cortava os comprimentos necessários para
formar uma cruz. Notei também que não era muito alta; apenas seis pés
por quatro e meio de largura.
O Senhor começou a falar:
Em suas palavras, Ele me entregou e eu
comecei a tentar carregá-la. Eu me vi de longe: o final estava arrastando
na areia, deixando para trás uma trilha profunda. Parecia que eu não
conseguiria carregá-la. Então Jesus pegou o final que estava no chão e
juntos fomos capazes de carregá-la.
Quando começamos o quinto Mistério, o Senhor estava diante de nós
como a Divina Misericórdia de Jesus. Ele foi levantado do chão e acenou
para que eu me aproximasse dEle. Ele segurou o braço direito
ligeiramente atrás e expôs a área da ferida lateral. De lá fluía uma suave
cascata vermelha e branca. Eu me aproximei e fiquei embaixo dEle e ele
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se derramou sobre a minha alma, me fazendo sentir limpa. Eu me sinto
tão segura neste lugar.
No Mistério final, a Crucificação, eu estou de pé embaixo de Jesus,
alcançando seu corpo sem vida para tirá-lo da cruz. Parece quente, mas
é cinza e mole. Este lugar é tão solitário.
Eu ouvi a palavra "Solidão

pé desta Cruz. Muitos compartilham no banquete; poucos na cruz. Não
desanime com a fragilidade da humanidade quando se sentir
abandonada. Lembre-se desta cena; segure-o com ternura em seu
coração. Não é a sorte daqueles que o amam?
Há tantos no Céu torcendo por você. Não desista nem permita essa
tentação ao desespero. Nós estamos com você. Seja forte e resoluta. Esta
cena familiar será repetida em sua vida. Não abandone sua cruz.
Pressione-se. Estes ensaios são apenas temporários. Em breve, muito
em breve, vou cercá-la com almas comprometidas. Pressione-se,
pressione-se. Lembre-se: onde a água é mais cortada e a navegação é
mais difícil, você não está longe do porto. Seja forte e corajosa

Preocupação
Hoje à noite, Nossa Mãe da Misericórdia apareceu segurando um
pequeno bebê com fraldas no colo. Eu percebi que era eu. Ela jogou o
bebê de brincadeira no joelho e então a criança estendeu a mão e
colocou as mãozinhas no coração de Nossa Senhora, como se quisesse
absorver algo. Um lindo esplendor amarelo e branco estava vindo deste
lugar e parecia que a criança estava sendo inundada pela luz celestial e
graça.
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Eu me distraí e comecei a me preocupar com um dos meus filhos e uma
possível mudança para uma área que é perigosa para morar. O Senhor
Jesus interrompeu meus pensamentos e disse:
r com
ela. Você não acha que posso protegê-la neste lugar tão bem quanto o
lugar onde ela está morando agora? Você está desperdiçando tempo
precioso e energia preocupante. Nada pode obstruir meus planos.
Por favor, não se preocupe. Isso corrói a confiança no que estou fazendo
por você. Por favor, não se preocupe. Erga-o para mim, coloque-o em
minhas mãos e se afaste dele. Minhas mãos são capazes. Meu braço não
é curto ou limitado por suas incapacidades.
Minha filha, confie no Senhor de todo o seu coração. Não salve um
cantinho onde você se encolhe de medo. Não permita que as formas
sombrias do mal entrem no santuário do seu coração. Saia da sua câmara
de medo. Abra as janelas, deixe-me entrar com nova vida, nova
confiança, nova esperança.
Este lugar em que você está vivendo é cheio de desespero, amargura e
medo. Não permita que isto acesse ao Meu Santo Lugar Habitável no seu
coração. Confie em mim. Confie em mim. E, novamente, peço a você,
implore: Confie em Mim.
Veja o quanto eu prestei a você que se passou contra todas as
probabilidades. Ande nesta dimensão sobrenatural de Confiança em sua
vida, e você não deve dar lugar à carne e àqueles que atacam sua
consciência e corroem sua confiança em Mim e em sua missão. Vou te
ajudar.
Senhor, sem essa ajuda eu sou impotente.
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Ele respondeu:
-me sempre diante de você. Vejame como sua mão direita, a mão que realiza tudo

todas as criaturas, desde que o pecado entrou no mundo pela
desobediência de Adão e Eva. Mas meus filhos, quão abençoados vocês
serão se vocês unirem seus sofrimentos aos do meu Divino Filho. Nem
mesmo os anjos do Céu podem fazer essa coisa sagrada. Quão precioso,
quão benéfico, quão santo - se você apenas levantar os olhos para a
cruz.
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CORRER PARA VENCER
SOFRIMENTO & RESISTÊNCIA
Corra Para Conquistar uma Coroa Incorruptível
Essas últimas semanas foram uma das mais difíceis, financeiramente,
desde que nossa missão começou. Dirigindo de Santé Fe com comida
para famílias pobres, nós fomos pegos em uma tempestade de chuva
cegante sem limpadores de para-brisa (manobrando através de outras
situações com freios ruins e falhas de passeio de quatro rodas que nos
impediram de subir para o Refúgio . Contas médicas estavam se
acumulando, e nós nunca sabíamos onde a próxima boca cheia de feno
estava vindo para os cavalos que são nossa linha de sobrevivência no
inverno..
Traições e perdas através de membros do Corpo de Cristo que nós
respeitamos e confiamos nos fizeram sentir muito em desistir.
Compartilho essas provações com você, porque sei que dúvidas e medos
nos atacam de tempos em tempos e ameaçam nossa "visão" do que Deus
nos chamou para fazer.
Certamente, além de tudo isso, ficamos sem ermidas para colocar as
pessoas - e outras querem vir. Eu clamo, "Oh Senhor, eu te ouvi errado?"
Este foi o estado de espírito em que comecei este Rosário.
O Senhor veio esta noite e restaurou minha fé enfraquecida.
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Ele começou, e eu vi lindos cavalos de caçadores saltando um após o
outro. Então eu vi o círculo do vencedor ... rosas para o vencedor e um
troféu. Houve muita alegria.
Ele falou novamente: "Veja por que você corre a corrida, o curso
designado, para vencer. Isto não é sobre a oposição tanto quanto sobre o
treinamento. Você não está competindo por uma coroa perecível, como
você vê na visão, mas por uma imperecível, em glória com os santos do
céu ... em um Reino Eterno.
Veja, então, que você fortalece sua determinação e avança. Você vê um
obstáculo chegando antes de você? Salte-o. Não se preocupe com os outros
à frente - pule apenas este aqui. Veja? Estou com você. Você vai superar.
Corra para ganhar."

Você Florescerá Novamente
Primeiro Sábado da Quaresma
Esta noite, Nossa Senhora veio em cores muito tranquilas e suaves. Uma
delicada flor roxa apareceu diante dela, suas bordas eram finas e
enrugadas, a flor murchava. Eu sinto que esta é uma flor que vai
florescer uma e outra vez; mas esta não é a estação do florescimento,
mas do murchamento, e sequidão.
Ela começou a falar: "Um tempo de descanso, recuperação, um tempo
de profunda dormência. Um tempo de contemplação. Um tempo
interior de nutrição interior abaixo do solo. A raiz dorme e acorda,
como uma pessoa, como a noite para aliviar a fadiga. Durante a
Quaresma você descansa e retira-se profundamente. Quando a manhã
chega, você acorda revigorado e pronto para começar seu dia de novo.
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Quando a Páscoa chega, você está renovado e pronto para começar
(vida) novamente.
"Meus filhos, renovem-se e preparem-se para uma nova primavera de
suas vidas. Preparem-se novamente para o que Nosso Pai Celestial tem
para você. Não tenham medo de ir fundo, muito profundo. Não tenham
medo de ir à raiz das coisas em suas vidas.
"Assim como o solo está sujo, mas a planta extrai nutrientes para a
nutrição e, a partir deles, produz belas flores. Você, meus filhos, vivem
em um mundo muito sujo. Seus triunfos são como a graça de Deus em
sua vida, tirando o bem do mundo, o homem tem tudo menos
arruinado. Não tenha medo de arregaçar as mangas e entrar naquelas
coisas dentro de si mesmo, que o tornam manchado diante de Deus.
Aperfeiçoam-se. Esforcem-se com a graça do Espírito Santo para
purificar-se de todos os impedimentos para a morada de Nosso Senhor
completamente dentro de suas almas. Preparem-se novamente para a
Sua habitação e para uma nova unção nesta Páscoa
Neste ponto, vi um lírio branco gloriosamente brilhante. Esta
mensagem acima foi dada no início da Quaresma. Agora é a primeira
semana de maio e eu me sinto como aquele lírio brilhante com quem
ela terminou sua mensagem. Suas palavras têm sido uma grande fonte
de força e consolo, pois esta Quaresma foi próxima das mais difíceis que
já passei. Mas agora os jardins ao nosso redor estão florescendo
profusamente, e muitos brotos ainda não se desdobraram, revelando
sua glória. Tome as almas do coração, abatidas e desencorajadas. Estes
tempos de nutrição na frieza do inverno prometem uma colheita de
alegria.
"Aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que
vai adiante e chora, carregando sementes preciosas, voltará sem dúvida
com regozijo, trazendo seus molhos consigo." Salmos 126.5, 6
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Cantai ao Senhor, ó vós seus santos, e dai graças à lembrança de sua
santidade. Porque a sua ira não dura mais que um momento; em seu
favor está a vida; o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de
manhã." Salmos 30.4, 5
"Sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador
espera o precioso fruto da terra, e o aguarda com longa paciência, até
que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes,
fortalecei os vossos corações; porque a vinda do Senhor está próxima."
Tiago 5.7, 8

Tomai, meus irmãos, os profetas que falaram em nome do Senhor por
exemplo de aflição e paciência. Eis que temos por felizes os que sofrem.
Ouvistes sobre a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu;
porque o Senhor é muito compassivo, e de terna misericórdia." Tiago
5.10, 11

Não Há Esperança Sem Perdão
Esta mensagem é para as queridas almas nos Bálcãs.
Quando concluímos nossa adoração, toda a esfera da Terra desceu ao
quarto e sobre ela estava o Trono de Deus o Pai, que estava sentado ali
em esplendor branco-dourado. Eu me lembro do versículo da Bíblia em
escabelo
Ele recebeu um livro aberto, no qual deslizou o dedo indicador, como
se estivesse olhando atentamente por uma lista. Ele me levantou de
onde eu estava ajoelhado e me vi de pé atrás dele com o braço em volta
do ombro, olhando os nomes.
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Ele começou a falar comigo: "Estas são as almas que eu quero que você
alcance para o Reino de Deus
Cerca de trinta metros de distância estava a forma sinistra de um tanque
ameaçador, o cano da arma posicionado agressivamente na minha
direção.
Deus Pai continuou:
estão em choque e desorientadas. Eles não sabem o que pensar de
momento a momento
Então, antes de mim era um menino de cerca de cinco anos. Seus
grandes olhos castanhos estavam vidrados e ele parecia tão perdido. Sua
estrutura era magra e patética. Ele não parecia uma criança normal,
saudável e brincalhão. Eu só podia imaginar que para ele a palavra
r de uma faca em seu coração, e trouxe de volta
lembranças terríveis quando homens estranhos invadiram sua casa e
arrastaram seu pai para longe.

foi tão completamente interrompida e destruída, há grande temor pelo
que o futuro trará. Tudo é tão inseguro, tão instável. Você não pode
entender a apatia de suas vidas. Tudo foi destruído. Nada resta de suas
vidas anteriores, exceto sonhos despedaçados; lugares vazios onde seus
entes queridos costumavam ser; buracos em seus corações. Tamanha
dor.
Para essas pessoas, vou levá-lo a semear alegria e esperança. Eu vou
reconstruir o que foi tirado de suas vidas. No entanto, eles devem
mostrar grande fé e confiança em mim, bem como a reforma dos velhos
costumes. Aqueles que não o fazem (reforma) devem continuar vivendo
nesse pesadelo.

56

Clare du Bois

O ódio deve ser enterrado, não há esperança sem perdão. Não há
continuidade sem deixar o passado para trás. Os pecados do passado
também devem ser deixados para trás. A imoralidade sexual, a
confiança em si mesmo, a ganância e a violência. O viveiro de dissensão
que existe há séculos. Tudo isso deve parar, ou a história continuará se
repetindo, até não restar nada dessas pessoas
Ela começou a falar diretament
coração dolorido atrai você com muito choro. Não faça ouvidos surdos
aos meus pedidos. Seu tempo nesta Terra tem sido tão cheio de medos,
brigas e intrigas, que isso se tornou um modo de vida para você. Apelo
para vocês, meus filhos, que cessem suas divisões e facções. Vire a outra
face e sossegue para reconstruir.

próprios caminhos pecaminosos e eu os prosperarei. Eu cuidarei para
que você floresça, mas você deve colocar o Reino dos Céus antes de
qualquer outra coisa. Você semeou muito e colheu pouco, porque as
sementes da violência e do ódio cresceram com o bem que você semeou.
Até que você limpe o mal de dentro de você, ele continuará a destruir o
bem que você fez.
Há tão pouco tempo para você, meus filhos. Eu vim para salvar aquilo
que foi perdido, para redimir e salvar aquilo que permanece. Ajude-me
neste trabalho, com o bálsamo do perdão, e restaurarei a sua esperança

Aos Meus Refugiados Preciosos
Esta mensagem foi dada durante um Rosário com a participação de um
grupo de pessoas de outro país que tentaram se estabelecer aqui e
sofreram muita perseguição. As Escrituras são muito específicas sobre
não oprimir o estrangeiro residente, e esta mensagem dada por Jesus ao
Seu povo relembra Seus sofrimentos e opressões sobre a Terra.
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Meus filhos, Meu Coração sangra por suas situações, por seus muitos
sofrimentos. Meus filhos, vocês são mais caros ao Meu Coração do que a
própria vida. É por isso que sofri por você na cruz. Todos e cada um de
vocês valem a dor que sofri: cada golpe, todo espinho, toda contusão e dor
que sofri.
Nada significa mais para mim do que suas preciosas almas. Na sua
pobreza, você sofre muito com a indiferença de um povo que não é seu.

-se disto: eu também sofri no meio de um povo que não é meu. E
quando o momento da Minha morte se aproximava, eu sofri grandes
provações e traições nas mãos do Meu Povo Escolhido, (os judeus) que
estavam esperando pela Minha vinda como o Messias.
Meus filhos, eu cheguei a eles em pobreza, ocultação e pequenez, assim
como você. Meus filhos, vocês são Meu sinal para o mundo, pois está
escrito que escolhi aqueles que são pequenos aos olhos do mundo para
serem grandes em fé.
Não me abandone em minhas necessidades. Eu tenho ido antes de você
no céu para preparar um lugar para você. Apenas para você. Mas minhas
necessidades são que você ore. Ore muito e faça muitas conversões de
atitude, de vida. Que você faça escolhas (em suas vidas) pela vida, não
pela morte.
Cada dia apresenta oportunidades a favor ou contra mim. Por ou contra
o pecado. Por ou contra a justiça. Cada um de vocês, Meus filhos, estão
diante de Mim esta noite com seus anjos. Cada um de vocês tem uma
consciência completamente formada - para lhe dizer quando você se sai
bem e quando se sai mal; para dizer quando você me escolher e quando
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você escolher contra mim e o lado do meu adversário, Satanás, quando
você escolhe a morte.
você agora na ternura do Meu Coração para
converter suas vidas. Faça-os agradáveis a Mim.
Então eu vi a Terra antes de Jesus. Foi dividido em dois lados: um preto
e um branco; representante daquelas almas que pecam e vivem nas
trevas e aquelas almas que fazem o que é certo e vivem na luz. A mão de
Jesus desceu em direção à Terra e a tocou, dividindo o meio em duas
metades. Uma metade que estava escuro, Ele jogou em chamas que
estavam abaixo. A outra metade Ele levantou para o céu.
Eu estou chegando em breve para julgar o mundo. Eu separarei as
ovelhas dos bodes e levarei vocês que fizeram uma conversão de coração
e vida ao Céu, para felicidade eterna com Meu Pai naquele lugar especial
que preparei para vocês. Amados filhos do Meu Coração, nesta noite
ponho diante de vocês a vida e a morte, e a graça de estarem Comigo em
felicidade eterna. Não me abandones nas minhas necessidades. (Fim da
mensagem de Jesus)
Então Nossa Senhora apareceu claramente, como Nossa Mãe da
coisas das trevas que vêm do coração
do homem: adultério, assassinato, estupro. Essas coisas devem ser
erradicadas e interrompidas

Nem Mesmo os Anjos do Céu Podem Realizar Esta Obra
Santa
Esta noite, quando a adoração chegou ao fim, a Glória de Deus, o Pai,
desceu ao espaço ocupado pelo altar (logo acima). Eu olhei para o Seu
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esplendor dourado e contemplei os raios da Divina Misericórdia vindos
do Seu Coração.
Ele falou para nós dizendo: "Você é muito agradável para mim."
Então vi Nossa Mãe da Misericórdia, e ela começou a falar: "Meus filhos,
neste mundo vocês terão sofrimento. É para todas as criaturas, desde
que o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão e Eva. Mas
meus filhos, Quão abençoado você será se você unir seus sofrimentos
aos do meu Divino Filho. "Nem mesmo os anjos do Céu podem realizar
essas obras santas. Quão precioso, quão benéfico, quão santo, se você
apenas erguer seus olhos para a Cruz.
"Pois se você sofre bem com meu Filho, você não só redime, mas as
pobres almas do mundo que não têm ninguém para orar por eles,
ninguém para amá-los, ninguém para se sacrificar por eles. Quando
você aceita seus sofrimentos tranquilamente e se junta a eles, você
participa e coopera com o trabalho de redenção. Quão grande no céu
será a sua recompensa.
Estes são grandes mistérios que o mundo não pode imaginar nem
participar. Seu sofrimento é em vão se não for recebido em um espírito
de amor sacrificial. Quão abençoado você é se você os oferecer com a
intenção sincera de coração de ajudar o outro. Grande no Céu é o
tesouro guardado para você em troca dos pequenos sacrifícios que você
suporta aqui e agora
Então Nossa Senhora desapareceu e eu vi Jesus. Uma oração espontânea
veio do meu coração,
"Senhor, ensina-nos a sofrer bem!"
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SANGUE INOCENTE, CONSELHOS CONTRA O
JULGAMENTO

Não Obstrua a Colheita das Almas
O tempo é tão curto e o pecado cobre a Terra. Nosso Senhor está
voltando para purificar pelo fogo toda a iniquidade da face do planeta,
e Ele está trabalhando fervorosamente com Sua Mãe para resgatar o que
pode ser salvo de uma humanidade caída.
Queridas almas escolhidas de Deus, que são vítimas e co-redentoras
com Nossa Mãe de Misericórdia e Seu Imaculado Coração, estou
implorando a vocês, pelo amor de Deus, que não obstruam o Espírito
Santo nestes últimos dias finais.
Podemos achar estranha essa exortação, nós que juramos ajudar na
salvação das almas: obstruir nossa mãe? Como isso pode ser? Queridos
filhinhos! De desinformação, ciúmes não reconhecidos, relatos falsos e
não documentados, intolerância, orgulho espiritual e zelo desregulado,
presunção e certamente falta de discernimento. É assim que podemos
obstruir nossa Mãe.
O Senhor nosso Deus é realmente poderoso. Todo poder, glória e
domínio pertencem a Ele para todo o sempre. Amém. Por que, então, é
além de sua soberania escolher entre a mais comum da humanidade
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uma dona de casa americana de classe média, na qual Ele deseja realizar
Sua vontade? Deus olha para o coração, não para o status social. Não
estou me referindo a nenhuma pessoa; Eu não estou defendendo
nenhuma aparição. Eu estou falando sobre um movimento do Espírito
Santo através da Mãe Santíssima para salvar almas.
Deus escolheu as coisas tolas deste mundo para confundir os sábios e
instruídos. Mesmo aqueles que são experientes na vida religiosa não
podem permitir que sua vigilância sobre si mesmos e sua vida interior
relaxem nem por um momento.
Quão tentador é para aqueles de nós, que estamos acostumados a
mortificações e abstinências e colocamos muitos anos difíceis no
serviço celibatário de nosso Amado Esposo, para sentir um pouco de
ressentimento quando um leigo, casado com filhos, TV, bens materiais,
vestuário secular, é escolhido para representar Nossa Senhora e Nosso
Senhor em uma grande obra de redenção. Como é tentador sentir um
pouco de inveja. Como é tentador dizer: "Senhor, Senhor, trabalhei para
você durante todo o dia e você está dando a mesma recompensa por
apenas duas horas de trabalho! Por que você nunca abateu um bezerro
gordo para mim?"
A
impiedosamente acusada de fabricar as aparições de Nossa Senhora por
uma irmã no convento que nunca em sua vida recebeu tal graça.
Amadas irmãs e irmãos, o tempo é curto. Muito, muito curto. Estas
pessoas comuns que afirmam ter recebido graças extraordinárias para
ajudar na hora final, se elas exibem sinais de virtude testadas pelo tempo
- eu imploro, pelo amor de Deus, que você reprima sua língua para que
você não seja culpado de privar Nosso Senhor das almas e blasfemar da
obra do Espírito Santo.
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~ Se suas vidas são razoavelmente bem ordenadas e livres de pecados
sérios.
~ Se eles são comunicantes diários para o santo sacrifício da Missa e
frequentemente vão confessar e encorajar outros a fazerem o mesmo.
~ Se eles não estão criticando os padres, mas apoiando-os em oração e
exortando outros a fazer o mesmo.
~ Se eles são verdadeiramente católicos romanos, seguindo as diretrizes
do Papa.
Se eles são dóceis e não fomentam a oposição entre grupos que podem
ter opiniões diferentes sobre, por exemplo, a veracidade da missa no
vernáculo em comparação com a Missa em Latim.
~ Se seus escritos estão livres de erro doutrinário, apoiando a santidade
pessoal e a emenda da vida.
~ Se suas palavras forem acompanhadas de obras de caridade.
~ Se houver conversões saindo de seu ministério, seja para uma
completa emenda da vida do pecado à santidade, ou uma profunda
dedicação a Nosso Senhor em santidade pessoal.
~ Se eles foram investigados formalmente pela Igreja e não condenados.
Escolhidas almas religiosas e devotas da Igreja, quem somos nós para
condenar? Se a própria Igreja exerce prudência, quanto mais
deveríamos, em nossa humanidade propensa a erros, exercer
prudência?
Lembre-se de como nosso Senhor repreendeu os discípulos quando eles
tentaram desacreditar aqueles que não eram de sua companhia para
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realizar milagres em Seu Nome. Creio que devemos estar alertas para os
falsos profetas, a quem fomos advertidos que poderia "enganar até os
eleitos, se fosse possível". Mas os frutos listados acima não são gerados
por anticristos, e se conversões sólidas estão ocorrendo, você tem a
chance de privar uma alma de sua salvação.
Quão poderoso é o relato da língua de uma alma escolhida. Não
devemos julgar onde a Igreja não condenou. Lembre-se das palavras de
São Tiago: "Se alguém pensa que é religioso, mas não refreia a língua,
mas engana o seu coração, a sua religião é vã."
E, finalmente, não desprezem as palavras e aparições proféticas porque
são numerosas. Pois o Senhor está fazendo uma tentativa total de
saturar o solo americano, de fato a Terra inteira, com Suas advertências
misericordiosas diante do momento decisivo em que o destino de dois
terços da humanidade pecadora do mundo será selado na eternidade,
seja para a glória de Deus e Sua consolação ou para as garras do inferno
e sua profunda tristeza.
Oremos para que nunca sejamos considerados culpados de lamentar o
Espírito Santo de Deus e privar nosso Noivo Celestial de uma única
alma que Ele tenha morrido para redimir. Vamos orar e vigiar, vigiar a
nossa vida interior, não presumindo julgar uma obra que nem a Igreja
condena.
E, finalmente, encorajamos nossos colegas a continuarem em seu bom
trabalho enquanto ainda há a luz do dia.

Purifique Suas Mãos de Sangue Inocente
O diabo sabe bem como tornar o Corpo do nosso amado Senhor Jesus
doente e ferido, mas somos ignorantes ou indiferentes aos seus
recursos. Eu digo isto, porque nós cooperamos com o inimigo de nossa
64

Clare du Bois

salvação, caindo em seus planos para derrotar nossos irmãos e irmãs no
Senhor.
Eu abro minha alma a você para compartilhar meu próprio pecado,
para que você possa ver quão prejudicial é nossa mesquinhez.
Eu conheci uma jovem senhora, que tinha um espírito cristão muito
delicado e sereno, mas eu suspeitava interiormente de ser insincero. Eu
deveria estar me concentrando em minhas próprias insinceridades, mas
através da minha natureza caída e fraca, até o ciúme oculto, eu me abri
ao pecado do julgamento.
De qualquer forma, recebi uma ocasião para atribuir uma falha a ela
quando ela fez algo fora de ordem que causou confusão. Foi confirmado
por um ministro de Deus que essa ação estava fora de ordem. Então, eu
fiquei altamente desconfiado dela, mesmo que eu também seja capaz de
erros semelhantes, mesmo quando falamos.

Se eu tivesse batido no meu próprio peito e dissesse: "Tem misericórdia
de nós, Senhor, pois todos nós estamos aquém da Sua glória!" Eu estaria
firmemente enraizado no amor e na humildade de Cristo e evitando
esse pecado. Quão feia a alma se torna quando critica! Basta olhar para
os demônios para ver o que o pecado faz para o rosto angelical que Deus
deu a essas criaturas antes de serem expulsas do Paraíso.
Ignorando as advertências de minha consciência, cedi a uma ocasião de
pecado falando contra essa jovem para alguém que a elogiava. Chamei
a atenção para as falhas dela e avisei a pessoa para ser prudente em suas
relações com ela, o tratamento de "esperar para ver", que carregava
consigo uma corrente de desaprovação.
Depois, senti-me sujo por dentro e sabia que o Senhor estava
descontente comigo. Então, fui me ajoelhar diante do Santíssimo
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Sacramento. Quando me instalei diante dele, vi duas mãos diante de
mim, com as palmas para cima, cobertas de sangue. Foi uma visão feia.
Quanto mais eu tentava ignorar e ignorar (isto é o precipício do falso
discernimento: tentando cobrir o pecado pessoal), mais se manifestava
claramente.
O Senhor falou: "Estas são as suas mãos. Você derramou sangue
inocente". Com isso, uma grande parede negra desceu do céu batendo
no chão com um estrondo sinistro!

vós. Sim, quando vós fizerdes muitas orações, eu não ouvirei. As
vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos. Retirai
a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o
Isaías
1:15

Meu coração foi cortado rápido e me senti mal por dentro, percebendo
minha culpa. No entanto, eu disse: "Mas Senhor, ela causou confusão e
você sabe os problemas que ela causou ..."
Uma voz ecoou através da parede "Estou lidando com ela."
Com essas palavras, algum despertar da minha consciência ocorreu e
eu despertei misericórdia em meu coração; Lembrando-me de todas as
vezes em que também tropeço em minha jornada em direção à
santidade e certamente o farei novamente. Quando eu caio, quero ser
chutada ou levantada aos meus pés? Em vez de curar e acumular, essa
dureza de coração ferirá ainda mais e enfraquecerá a missão atribuída a
cada membro do Corpo.
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Corpo de Cristo; Pessoa cristã. Quem já ouviu falar de tal coisa - uma
pessoa mutilando o próprio corpo porque estava doente? E, no entanto,
isso não é apenas o que fazemos a nós mesmos quando criticamos outro
cristão? Não poderíamos ter usado amor, paciência e humildade,
atingindo nossos próprios seios, sabendo que a qualquer momento a
graça de Deus, que sustenta nosso progresso na santidade, poderia ser
retirada por um tempo por decreto divino e nós também poderíamos
cair?
E quais desses julgamentos equivocados, em que nossa compreensão
limitada atribui motivos que podem nem mesmo existir? Quão
desagradável Deus está com uma alma que abriga críticas e julgamentos
em seus corações. Em nosso momento de necessidade, queremos justiça
ou misericórdia?
Para continuar com o que aconteceu. No meu coração obstinado,
orgulhoso e teimoso eu ainda queria alguma prova do meu pecado,
então eu fui às Escrituras, fiz o Sinal da Cruz e abri minha Bíblia apenas
para ler:
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"Portanto, tu és indesculpável, ó homem, qualquer um que julgas;
pois no que tu julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois tu que
julgas, fazes as mesmas coisas. Mas nós temos a certeza de que o
julgamento de Deus é segundo a verdade contra os que cometem tais
coisas. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, pensas
que, fazendo-as tu, escaparás do julgamento de Deus? Ou desprezas
tu as riquezas da sua benignidade, e paciência e longanimidade, não
sabendo que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas,
segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras para ti
mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo julgamento de
Deus;. Romanos 2
Na leitura dessas palavras, a espada da convicção penetrou no meu
coração e eu fiquei sem palavras, sem desculpa, diante do meu Deus.
Tudo o que eu pude dizer foi: "Sinto muito, Senhor."
Ele respondeu gentilmente: "Eu te perdoo. Mas agora você deve ir para
a irmã com quem você falou estas palavras venenosas e se arrepender
diante dela, para que eu possa te restaurar."
Fui até a irmã, contei o que o Senhor dissera e pedi perdão a ela. Quando
voltei para a oração, minhas mãos apareceram diante de mim limpas e
a parede negra se foi. Eu vi o Senhor mais uma vez.
Ele disse: "Agora você deve ir à confissão."
Amado de Deus, se obtivermos misericórdia e perdão pelos nossos
pecados, nós também devemos mostrar misericórdia e perdão. Nós
oramos condenação sobre nós mesmos todos os dias na Oração do
Senhor quando dizemos: "... perdoai nossos pecados, assim como nós
perdoamos aos nossos devedores
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O julgamento dos outros é outra questão mais grave, pois está escrito:
"O julgamento pertence ao SENHOR". Como podemos, meros mortais,
levantar-se para sentar no Tribunal de Deus quando não temos sequer
a Mente de Cristo?
Depois que nos sentamos confortavelmente, como nos atrevemos a
chamar diante de nós um dos servos de Cristo, a fim de fazer
pronunciamentos e correções em sua alma, quando provamos, por
nossa ignorância e temeridade, que ainda há muito a ser feito em nossa
própria vida??
O efeito desse tremendo mal no Corpo de Cristo é a mutilação e a
desordem. Se o membro fosse sadio e saudável, nós apenas tornámo-lo
enfermo. Se o membro estava doente e falhando, podemos tê-lo
amputado. No mínimo, há agora um veneno contagioso correndo pelas
veias de Seu Corpo, que deve ser curado pelos unguentos de
misericórdia, caridade, oração e petição, penitência e verdade, em favor
dos que foram feridos..
Não é apenas o servo que suporta a febre da infecção, mas todos aqueles
que ele serviu ou poderia potencialmente ter servido. A infecção se
espalha como fogo por todo o Corpo, e Satanás não precisa enviar
doenças de fora, mas apenas para alimentar a doença. Como esperamos
ganhar a guerra contra os demônios se não podemos sequer dominar
nossas próprias línguas??
Pois está escrito:
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"Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de
grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo
incendeia! E a língua é um fogo; um mundo de iniquidade, assim a
língua está entre os nossos membros, que contamina todo o corpo,
e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo fogo do inferno.
Porque todos os tipos de animais, e de aves, e de serpentes, e de
coisas do mar, é domado e domado pela humanidade; mas a língua
nenhum homem pode domar. É um mal indisciplinado, cheio de
veneno mortal." Tiago 3
Vamos dar uma abordagem prática a esse problema, pois confrontar
nossos pecados pode ser muito doloroso. Quantas vezes dizemos, de
uma forma ou de outra, "Jesus e Maria, eu te amo. Salve almas". Não é
esta a grande petição de nossos corações, que devemos ser coredentores na obra de salvar almas?
Como tal, somos todos membros do exército de Deus. Como um
exército, existem várias posições para atender às necessidades da
batalha. Há aqueles que vão para as linhas de frente: atuam como
espiões, franco-atiradores, soldados de infantaria e afins. Há aqueles
que permanecem no acampamento preparando refeições,
amamentando os feridos, transportando combustível e suprimentos e
mantendo as comunicações.
A guerra contra o inimigo é vencida pelo trabalho de equipe de
precisão. Isso significa que cada um dos homens deve estabelecer sua
própria agenda e preocupações mesquinhas para servir aos outros
homens. O autocontrole e a disciplina são requisitos constantes dos que
estão sob comando nas forças armadas. É absolutamente exigido.
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O que se poderia esperar de uma divisão de infantaria, que tinha alguns
homens que estavam guardando rancor um contra o outro, e esperando
por uma oportunidade de colocar o outro em uma queda?
Lembre-se das histórias sobre sargentos que foram mortos por trás por
seus próprios homens no Vietnã? Se o inimigo está à espreita fora do
campo, e os homens estão se embriagando de orgulho, ciúme e
vingança, eles não estão olhando para o inimigo dentro de suas próprias
almas e caem em brigas uns com os outros. Quando a luta finalmente
acaba, e toda a divisão é levada para a enfermaria, o inimigo pode entrar
e levá-los em cativeiro também.
E nós, como cristãos, estamos fazendo o mesmo por Satanás. Nós somos
o exército de Deus, e estamos ocupados lutando contra nós mesmos quando deveríamos dar nossas vidas por nossos amigos, alterando
nossas próprias consciências e servindo nossos irmãos e irmãs feridos
com oração, petição e penitência. Quão tolo atirar no Sargento pelas
costas !! Quão auto destrutivo! Facilitamos a entrada do inimigo no
nosso território, porque nós, o exército de Deus, não estávamos nos
observando interiormente e orando; mas lutando entre nós, em vez de
apoiar um ao outro.
E finalmente, no sentido verdadeiramente católico, posso dizer-lhe que
a cada vez que mergulharmos a adaga em um dos servos de Deus,
estaremos derramando o Sangue do Salvador.
Deus está nos chamando para alterar nossos caminhos. Não devemos
pretender dizer a nós mesmos que somos batizados, confirmados,
cristãos e católicos - pois o Senhor está chegando e seu leque está em
suas mãos. Ele limpará Sua eira e recolherá Seu trigo em Seu celeiro,
mas a palha Ele queimará com fogo inextinguível.
Queremos estar entre as chamas?
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Se, na quietude de nossas almas, vemos as manchas de sangue inocente
em nossas mãos, devemos nos arrepender, lavar-nos limpos no Sangue
do Cordeiro e o sacramento do confessionário, reparar os danos e
resolver em nossos corações nunca derramar o Sangue do nosso
Salvador novamente. Nem ficar de pé e segurar as capas daqueles que
fariam isso.
Vamos nos elevar como pessoas cristãs até a plena maturidade da idade
adulta, deixando para trás nossos caminhos adolescentes e acolhendo
em nosso meio o Reino de Deus. Pois se fizermos estas coisas aqui na
Terra, será para nós aqui, como no Céu.

Ciúme Espiritual
Esta preciosa palavra foi dada durante um período de provação e
divisão dolorosa no Corpo de Cristo, onde acusações estavam sendo
feitas contra dois ministérios, de muitos lados. Infelizmente, o único
que vence em situações como essas (muito comuns na Igreja hoje) é
Satanás e seus generais. Pois eles conseguiram nos roubar o ministério
que poderíamos ter recebido um do outro.
ainda é sua tática de maior sucesso. Acho irônico
que satanistas e druidas possam se unir orando contra a obra de Deus e
derrubar um ministério, mas nós, cristãos, temos tanta certeza de que
temos o canto da Verdade, que podemos impedir que o trabalho do
Espírito Santo esteja morto destruindo-o. a credibilidade de seus vasos.
Deus nos perdoe pelos julgamentos ocultos do coração e pelos
incêndios florestais violentos que incendiamos com apenas uma faísca
de nossas línguas.
O rosto maltratado e machucado de Jesus se tornou claramente visível
quando eu estava sentada em adoração.
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O Senhor falou comigo: "Eu sou o seu Salvador crucificado e mutilado.
"O ciúme espiritual é parte de todo ser humano na Terra. Não é estranho
a ninguém. É um pecado mortal, a ser evitado a todo custo e tratado
impiedosamente pela alma consagrada em seu próprio ser.
"Minhas amadas almas escolhidas. Lide com este pecado em suas
próprias vidas e você evitará uma grande ocasião para uma séria queda
em suas próprias vidas e você não será culpado de impedir a vinda do
Meu Reino nesta Terra.
"Nenhuma alma que nutre este ressentimento secreto será admitida no
Meu Reino Celestial, onde a caridade permeia a própria atmosfera. Este
pecado hediondo e deformador sujeitará a alma escolhida às piores
torturas do Purgatório.
" Alma escolhida, amada pelo Meu Coração, de maneira nenhuma
herdará o Reino do Céu até que você tenha vencido e dominado esta
tentação. Deixe a caridade e o amor prevalecer.
"Saibam, Meus escolhidos, que cada um de vocês é indispensável na
elaboração do Meu Reino aqui na Terra. Saiba, também, que nenhum de
vocês é uma ilha totalmente equipada para suportar todas as
necessidades da humanidade. Há necessidade de multidões, bilhões, de
carismas na construção do Meu Reino.
"Como seria se uma alma tivesse dois anjos e discutissem entre si quem
seria o responsável pelo quê? Cada um de vocês tem carismas específicos.
Se você vê bem, imite-o; mas esteja ciente de que enquanto você está
copiando seu irmão ou irmã, eles estão sendo inspirados a copiar o bem
que veem em você. Você pode perder essa graça, se você se voltar e brigar
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pelas mesmas virtudes que eles exercem em Meu nome e que também
podiam ser seu presente de Mim.
" Mortifique-se, faça um balanço de suas próprias falhas e defeitos.
Louvado seja o bem que vês no teu irmão ou irmã; sente-se em silêncio e
humildade. Avalie-se aos pés um do outro, Minha Amada.
"Cada um de vocês tem uma fragrância particular. Louvem uns aos
outros, pois assim como vejo que a caridade se estendeu aos outros de seu
coração, assim eu estenderei meu amor que tudo consome ao seu coração
e agradeço-o com ainda mais virtude.
" A Humildade deve ser tanto a sua fundação como o teto.
"Se você construir uma casa sem alicerces, ela logo desmoronará. Se você
construir sem teto, ela cairá em ruínas. Humildade, humildade e
humildade. E novamente eu digo a você, Escolhidos de Meu Pai:
humildade.
" Reconheça o bem um no outro; Encoraje os presentes uns nos outros.
Quão prudentes são os comerciantes deste mundo que, quando veem um
bom produto, rapidamente se apressam em incorporá-lo à sua indústria.
"Mas Meus filhos não são sábios em assuntos espirituais, ou correm de
beber das fontes que eu lhes trago, em vez de se amarrarem. Quão triste
para você, meus filhos, quando vocês não agem como o comerciante
prudente na aquisição de virtudes para si mesmos.
"Quão carregados de tesouros estão os camelos que trago de longe para
edificar e nutrir o Meu Reino. E, no entanto, meus filhos tendem a afastar
essas caravanas e desprezam os dons que eu lhes concederia. Portanto,
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não tenha medo de confrontar seus pecados e falhas aqui e agora, nesta
Terra. Eu preciso de você para adquirir mais virtude.
"Você precisa se purificar das impurezas. Pois elas virão para você,
Amados Filhos, em uma hora em que vocês não poderão mais se corrigir.
É então que serei obrigado a posicionar vocês nas fornalhas reservadas
para a fundição da prata e do ouro, para que você seja preparado para
herdar a vida eterna e a felicidade duradoura.
" A felicidade duradoura não pode ser adquirida por uma alma que
ainda tem que dominar o ciúme espiritual.
"Outra consideração para você, Meus escolhidos: Eu não deixarei você
correr desenfreado neste pecado. Isto está entre as coisas mais
desprezadas em Meu Reino Celestial.
Em vez disso, vou até você com uma voz mansa e suave. Você deve sentir
impureza dentro do seu ser. Instável.
Se você não responder, eu trarei um irmão para te corrigir.
Se você ainda desconsiderar essas graças, eu vou permitir que você
tropece.
Se você continuar sem uma emenda séria, você encontrará uma parede
de tijolos.
"Esta é Minha Misericórdia, não Meu castigo particular. Isto não é para
te magoar, mas para te corrigir. Esta é a sua provisão para a santidade.
Eu ainda estou formando você. Você não será admitido no Reino dos
Céus com um pedaço de orgulho ainda deixado em suas almas.
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" Eu, seu Cônjuge Misericordioso, desejo abraçar você, Minha Noiva;
deixe que suas vestes estejam limpas, sem manchas, rugas ou manchas.
"Não há nenhum presente que eu retenha do vaso escolhido que se aplica
à ciência da humildade. Você tem apenas que olhar para o Meu Amado
Pobre Homem (São Francisco de Assis) para entender."

Vagão de Trem no Deserto
Nossa Senhora está de pé diante de mim com uma parede de chamas na
frente dela, mas apenas na altura da cintura. É uma reminiscência do
Purgatório, mas, enquanto assisto, vejo que um vagão está passando por
ele. Ela está desenhando esse vagão muito parecido com uma criança
que desenhava um brinquedo no chão. Agora o vagão está fora do fogo
e formando o círculo fechado clássico que nos filmes de cowboy são tão
famosos.
Eu ouço "Ouro Provado Pelo Fogo".
Tudo na cena diante de mim é autenticamente ocidental. Agora é
anoitecer e vejo caubóis sentados em volta de uma fogueira com xícaras
de café, aquecendo-se à luz do fogo. Ao longe, os coiotes uivam
enquanto a lua se eleva sobre o horizonte montanhoso. Lá fora, a
distância é o deserto, mas aqui dentro do círculo fechado está a
segurança.
Eu ouço: "Segurança, descanso, segurança."
De repente, estou elaborada e acima do círculo de vagões e me vejo
olhando para baixo. Percebo que ao redor do perímetro dos vagões,
crescendo em um círculo, estão botões de rosa. (Neste momento, o
grupo está rezando a coroação dos espinhos.) Esta sebe de rosas é rosa
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e exala uma fragrância que vejo flutuando em direção ao céu. Rosas corde-rosa sempre simbolizam vocações familiares e leigas.
Nossa Senhora começou a falar: "É a fragrância da responsabilidade
mútua e do cuidado uns pelos outros, unidos em uma causa comum.
Uma célula, um grupo, intercessores trabalhando para mim. Unidos
por uma causa. Eu escolhi esta imagem do deserto, porque a terra em
que você mora é um deserto. As rosas florescem onde quer que você vá,
e você traz esta fragrância com você. O que você tem é tão especial, tão
puro Irmandade mútua. A irmandade de meu Filho. Meus filhos,
atraiam e apoiem um ao outro. Ninguém pode sobreviver sozinho no
deserto."
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CAPÍTULO SEIS

SEMEADURA DE SEMENTES PERECÍVEIS,
CONSELHOS CONTRA O MUNDANISMO

Separe-se do Mundo
Esta noite, o Senhor veio como o Cristo ressuscitado vitorioso, pairando
sobre a terra, a abóbada do céu azul atrás dele. Seus pés não estavam
tocando a Terra e seus braços foram estendidos em um gesto de
liberdade. Ele era majestoso, tranquilo e livre; profundamente livre.
Esta noite, neste ensinamento, Ele pede que nós O sigamos em nosso
desapego do mundo e imitemos Seu exemplo. Porque Ele pediu isto de
nós, Ele está de pé com as graças para dar a qualquer um que responda
ao Seu convite.
Na visão seguinte, Ele estendeu um coração vermelho com longos
tentáculos negros como os de um polvo. Eles estavam firmemente
enraizados e ligados, entrincheirados em algo fora do coração; algo sujo,
como poluentes. Eu entendi que esse veneno era a natureza do desejo
do crente que está ligado aos prazeres, riquezas e prioridades do mundo.
O coração em si, no começo, era vermelho - mas quando os tentáculos
se ramificaram e se uniram, trouxeram a escuridão.
Depois disso, Jesus segurava uma moeda romana de ouro do tamanho
de um prato. Ele tinha nas bordas e estava girando da maneira mais
curiosa. Ao girar, tornou-se uma bola de fogo e tinha grande poder
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magnético. Parecia que esta bola de fogo poderia facilmente se
transformar no coração de um homem e consumi-lo com paixão.
Eu entendi que os homens são cativados com dinheiro; eles são atraídos
por seu poder e pelo prazer e segurança que eles acham que pode trazer.
Deus se torna chato e esquecido, como o homem persegue as muitas
diversões que a riqueza pode comprar para encher suas almas vazias.
Quando o Senhor girou a moeda, tornou-se hipnótico - e é isso que o
amor ao dinheiro faz à inocência primitiva de uma alma. Torna-se um
fascínio, belo e dourado, transformando-se em uma bola de fogo, uma
paixão que tudo consome e que corrói a vida da alma até que tenha
esquecido completamente de Deus.
Na imagem seguinte, Jesus segurava um polvo preto e mole na mão. Ele
disse: "O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. É por isso que esse
amor reduz a alma. É totalmente corrompido. Tanto desperdício,
desperdício humano."
Ele estava lamentando a perda da vida da alma, um presente precioso
que Ele deu, mas que através da paixão pelo dinheiro, foi totalmente
corrompido e gasto.
"Agora vou te mostrar uma coisa."
Ele apontou para cima, onde eu vi uma grande assembleia armada de
anjos disposta para a batalha.
"Todo o Céu está esperando para defender a alma que renunciar a si
mesma, pegar sua cruz e seguir-Me."
Ao falar dessas palavras, lembrei-me imediatamente da grande batalha
e das graças que se seguiram no dia em que renunciei à minha fortuna.
Na época, eu morava no Distrito Histórico de Annapolis, Maryland, a
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meio quarteirão do cais da cidade, onde elegantes veleiros foram
amarrados e os cadetes da Academia Naval viajaram com seus pais,
navegando pelas lojas e restaurantes exclusivos.
Eu tinha um background em design e me esforcei bastante para pintar
antiguidades, estênceis de design e decorar as paredes com colchas e
cortinas e toldos desenhados à mão sobre as camas. Vivíamos em uma
casa histórica de três andares e 125 anos de idade, com três lareiras e
uma vista que dava para a propriedade mais antiga de Annapolis.
Este é o caminho reto e estreito de que Nosso Senhor fala quando diz:
"Estreito é o caminho e poucos são os que o encontram". E, "Se você fosse
perfeito, vá vender tudo o que você tem, dê aos pobres, então venha, sigaMe."
Desapego, desapego, desapego ...
Liberdade do mundo, suas opiniões, nossos parentes, nosso senso de
auto-estima que é construído sobre a moralidade corrompida deste
mundo decadente.
" Nenhum homem pode servir a dois senhores " Mateus 6
Estamos trabalhando para o mundo e sua agenda, e nós pertencemos a
ele. Ou estamos trabalhando para o Senhor e Sua agenda, e nós
pertencemos a Ele. Na medida em que ainda servimos ao mundo
(parentes de sangue incluídos), nesse grau seremos atormentados e
dilacerados pelo compromisso. E nós não seremos livres para pertencer
a Ele.
E assim, posso testificar a você com esta hóstia celestial de prontidão,
esperando para ajudar o crente em sua total evacuação da velha vida.
Posso testemunhar que existe, de fato, um grande exército à disposição
de todos os que derem aquele grande salto de fé para o desconhecido, o
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abismo do nada, onde temos apenas o abraço invisível de um Deus
invisível para romper nossa queda ao completo esquecimento.
Na visão a seguir, Jesus disse: "Pegue o padrão da cruz, Povo Cristão, e
lute com coragem."
Vi um estandarte de aparência medieval com uma cruz pintada nele, o
mesmo tipo que um cavaleiro a serviço do rei levaria em batalha com
ele para declarar sua lealdade.
" Negue-se, pegue sua cruz e siga-me."
Então o Senhor ficou segurando um baú cheio de pedras preciosas. Ele
abriu a tampa e me convidou para tirar isso. Normalmente, quando vejo
esse tipo de coisa e alguém tira isso, eles ficam escuros por dentro. Mas
este era o baú do tesouro do Senhor, cheio de dons espirituais.
Ele disse: "Não há nada que irei negar a alma que escolhe o caminho real
da Cruz."
Então apareceu uma alma mansa e humilde, vestida como uma das
irmãs de Madre Teresa. Ela se aproximou do baú do tesouro e pegou
uma pequena pedra preciosa. Imediatamente, seu corpo se tornou todo
iluminado e cheio de luz interiormente; foi um dom espiritual que Deus
lhe deu, e transformou-a.
"Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vêm do alto, e descem do Pai
das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação." Tiago 1
Você nunca pode parar de funcionar ao Senhor quando você deixa tudo
para trás para Ele e para o Reino dos Céus. Ele coloca diante de você as
mesas de banquete do Céu, com todos os seus tesouros à sua disposição.
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Então o Senhor falou: "Nunca se esqueça disto: aqueles que acharem suas
vidas, as perderão. E aqueles que as perderem por minha causa as
encontrarão".
Nós nunca saberemos como isso é verdade até que tenhamos feito isso.
Na visão final, Jesus estava segurando metade de um bolo Bundt muito
considerável em uma bandeja. Metade desse bolo muito rico já havia
sido consumido, mas ainda havia metade.
Ele disse: "Você não pode ter seu bolo e comê-lo também.
"Muitos de vocês já estão na metade do seu caminho. Peço-lhe para gastar
o que resta de suas vidas em Mim. Entregue-o a Mim e eu transformarei
este tesouro perecível em um que durará por toda a eternidade no Céu e
será imperecível."
Quando vi pela primeira vez o bolo meio comido, ele se transformou
em uma coroa cheia, esperando o crente no céu disposto a desistir do
que restava. Em conclusão, Nossa Senhora nos abençoou com a Coroa
da Vida, e um Crucifixo de ouro.
Já se passaram muitos anos desde que esta mensagem foi dada, e muitos
anos depois de termos visto as queridas almas no grupo do Rosário.
Quando esta mensagem foi dada, havia alguns no grupo que estavam
sendo chamados para uma vocação religiosa. Sendo um grupo cultural
unido com laços familiares muito próximos, a decisão de abandonar
posições seguras na comunidade médica não foi fácil.
Olhando para trás, quero contar a você o que aconteceu e o tipo de
oposição em que uma alma se depara quando literalmente obedecem a
Ele. Logo após este Rosário, o Senhor nos chamou para abandonar a
casa que estávamos alugando com tudo, um trailer, uma van e todos os
nossos pertences - para sair em uma jornada missionária com nossos
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três filhos. Nós tínhamos sentido isso independentemente por várias
semanas, mas não havíamos falado sobre isso. A escola estava saindo e
a ocasião estava perfeita.
Nós imploramos a Ele por uma confirmação sólida, para podermos nos
afastar confiando que estávamos em Sua perfeita vontade. No dia
seguinte, depois da missa, saímos da igreja para sermos recebidos por
um casal jovem, com quatro filhos, e um bebê no peito, que não possuía
habitação nem veículo. Eles vieram à igreja porque sentiam que Deus
os atraía para lá. Dois dias depois nós nos afastamos de tudo, mochilas
nos ombros e prontos para pegar os ventos do Espírito Santo, onde quer
que isso possa levar.
Eu nunca poderia ter antecipado o que aconteceu em seguida. Uma
mulher do grupo Rosário chamou os Serviços de Proteção à Criança
para relatar-nos e iniciar uma investigação para levar nossos filhos
embora. Ela tinha investigadores particulares olhando para o nosso
passado benigno e criou tantos rumores sobre nós que finalmente
tivemos que deixar a área ao abrigo. Ela também relatou a pequena
família que nós tínhamos dado tudo e eles foram colocados em perigo,
então eles também tiveram que deixar o presente que Deus lhes havia
dado.
Uma noite, quando nos preparávamos para sair da casa de um amigo,
estávamos em uma sala onde a TV estava ligada, mas o volume não
estava. Nós estávamos ouvindo música cristã ao fundo. Na tela da TV
havia um especial sobre cobras venenosas, e esse show em particular
estava capturando em câmera lenta a batida de cobras, aspas, cascavéis
e similares. Foi tão gráfico que o veneno realmente disparou na lente da
câmera, embaçando a imagem.
Como é que nós, como pessoas cristãs, podemos ser tão bons por fora mas tão venenosos com nossas palavras; matando a reputação do nosso
vizinho e tirando dos pobres o pouco que eles têm?
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O resultado de tudo isso foi que o Senhor estava se preparando para nos
enviar para o exterior com as mensagens da Mãe da Misericórdia.
Alguns do grupo deram muito apoio e outros não.

Carta aos Crentes Ultramarinos:
Hoje, é o final de junho e nós fizemos a nossa mudança de casa. Ao
rever esta fita da mensagem do Rosário, vejo muito de uma natureza
profética nos ensinamentos que Nosso Senhor teve o prazer de nos dar..
Na época, eu tinha ido às Escrituras, na manhã do dia 6 de maio. Eu
não tinha como saber quanto do que havíamos ensinado naquela noite
seria cumprido. De novo e de novo, amados amigos, eu lhes disse: falar
é fácil, mas os custos de ação. Agora você teve a oportunidade de ver a
ferocidade do inimigo e como ele se opõe a todos aqueles que tentariam
seguir o Senhor literalmente.
Nós tentamos viver nossas mensagens. E se as palavras não tocaram
seus corações, não temos desculpa para Deus, porque tentamos dar um
exemplo. Procuramos apenas seguir a Jesus e nos esforçar para viver
fielmente na Luz que nos foi concedida.
Está escrito de São Francisco: 'Não foi como surdo que Francisco ouviu
as palavras do Senhor, como um surdo que abre ou fecha os ouvidos de
acordo com as circunstâncias e com a sua própria conveniência ...
quanto a ele, Francisco) Ele não somente aprendeu de cor tudo o que
nosso Senhor disse, mas ele nunca perdeu de vista e constantemente se
esforçou para observá-lo ao pé da letra.
Em seu leito de morte, ele disse: "Eu fiz o que era meu para fazer. Que
você seja fiel para fazer o que é seu.
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Na manhã do sábado do dia 6, o Senhor nos deu as seguintes
Escrituras. Mesmo que este ensinamento tenha sido tão longo, não seria
completo sem elas.
Na Parábola dos Vinhateiros Homicidas, Mateus 21: 33-44, o Senhor
conta uma história sobre como Ele plantou uma vinha, completa com
tudo o que era necessário para produzir vinho, e depois alugou-a aos
arrendatários. Ele forneceu as vinhas frutíferas para produzir uvas
grandes e suculentas. Ele protegeu a vinha com uma sebe para impedir
a entrada de animais destruidores e estranhos. Ele cavou o lagar no qual
espremer o suco das uvas. Ele até construiu uma torre para vigiar e
vigiar os vinhedos. Ele cobriu todos os elementos essenciais necessários
para os vinicultores produzirem vinho fino. Tudo o que ele pediu em
troca foi uma parte do produto na época da colheita.
Hoje é a festa do Sagrado Coração. E olhando para o nosso tempo com
você, perguntei ao Senhor do que se tratava tudo isso? E Ele falou a
palavra "Complacência.
COMPLACÊNCIA: Satisfeito consigo mesmo ou com o que se tem.
Auto-satisfeito.
Na vida espiritual, a complacência é uma condição da alma em que ela
é feliz consigo mesma e não vê necessidade de fazer outras mudanças
importantes; uma falsa sensação de segurança nas realizações de uma
pessoa e um conforto com o qual alguém está com Deus que beira a
presunção. É certamente um estado de espírito que impossibilita mais
progressos.
Foi dito que você não pode ensinar alguém que acredita que eles já
sabem. A complacência espiritual é um sentimento de auto-satisfação
que nos entorpece à verdade de nossa carência e miséria. É uma ameaça
constante para todos nós - e tão fácil quanto a gripe.
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Querido Deus, tenha misericórdia de nossa miséria quando nos damos
por certo os dons que você deu. Confesso que não vivo a Luz que me foi
dada e não faço justiça ao amor perfeito que o meu Jesus me dá todas as
manhãs na Eucaristia.
Se a complacência continuar por tempo suficiente, Deus remove os
dons dEle e recua por algum tempo - para que possamos sentir nossa
miséria, chegar ao arrependimento e tristeza; para que Ele possa
retornar com bênçãos. Na parábola Ele disse: "O Reino de Deus será
tirado de você e dado a um povo que produzirá seus frutos.

prova de seu arrependimento. E não pretenda dizer a si mesmo:
"Temos Abraão como nosso pai. Pois eu lhes digo que Deus pode
Mesmo agora, o machado
está na raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não der bons

Tudo isso foi dito por João Batista, cuja missão radical era transformar
o coração dos homens de volta a Deus enquanto ainda havia tempo. A
terceira leitura foi sobre a Igreja em Antioquia e quantos haviam sido
dispersos pela perseguição que surgiu após o apedrejamento de Estêvão
e a perseguição de Herodes aos cristãos.
Nisso, o Senhor está meticulosamente nos alertando sobre a
perseguição iminente e que nossas mensagens para você simplificar
seus estilos de vida e circuncidar seus corações são absolutamente vitais.
Se você não fizer uma virada completa agora, quando as garras da
necessidade vierem até você, você será pego no mesmo pânico que
todos os outros.
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O Senhor lhes chamou para ser pilares de pé serenamente no meio de
turbulências e confusões econômicas e religiosas. Mas se a sua própria
casa não estiver em ordem, você estará lutando com todos os outros e
não estará preparado para lidar com as pressões espirituais que virão
sobre você. O avisado está prevenido. Muitos de vocês estão olhando
para diferentes líderes na Igreja que podem ser censurados ou mortos
quando o tempo da grande Tribulação vier sobre nós. Você deve
conhecer sua fé e seu Deus tão bem que, mesmo se os líderes fossem
removidos, você permaneceria fiel.
Como você espera lidar com um colapso econômico e a divisão da
Igreja se algo traumatizou você? Se você é intimidado por aqueles que
falam de ambos os lados de sua boca, e dificilmente testemunha a
verdade, como você responderá a um oficial chamando-o de herege, ou
o estado acusando você de traição? Se você não consegue lidar com um
pouco de calor de seus filhos e parentes durante uma grande mudança
de estilo de vida, como você lidará com a confiscação de sua
propriedade porque professa a Cristo?
Se não podemos ficar de frente com um parente e declarar nossa
liberdade voluntária de escolha para viver uma vida cristã mais simples,
como nos comportaremos com um tanque à nossa porta e uma
exigência de renunciar à nossa fé em Jesus Cristo ou perder tudo?
Precisamos pensar muito sobre isso, porque está chegando.
A quarta leitura desta noite foi de Lucas 22. O título foi a Negação
Predita de Pedro. "Senhor, eu estou preparado para ir para a prisão e
morrer com você."
E, Instruções para o Tempo da Crise, "... eu lhes digo que esta Escritura
deve ser cumprida em Mim, a saber," Ele foi contado entre os iníquos
"e" de fato, o que está escrito a respeito de Mim está chegando ao
cumprimento.
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Mais abaixo na página, A Traição e a prisão de Jesus. Como aconteceu
aqui conosco em uma escala muito pequena, assim acontecerá em
grande escala nesta nação com todo homem, mulher e criança que
professa a Jesus Cristo como Senhor.
Nós estamos prontos?
Nas próximas leituras (Romanos 10 e 11) O Senhor repreende Israel:
"O dia todo estendi minhas mãos a um povo desobediente e
contencioso."
Quando eu recebo esta Escritura, eu sempre faço uma verificação da
realidade: Jesus tem me perguntado o que eu me recuso a dar? Mais para
frente. As Escrituras falam sobre um remanescente que não se ajoelha
aos baalins, "Então, no presente momento há um remanescente,
escolhido pela graça."
Estamos entre os escolhidos que responderam à graça? Ou deixamos
muito desfeito?
Estas Escrituras foram seguidas por outra, Lucas 18:18. O Funcionário
Rico: Um funcionário perguntou a ele: "Bom professor, o que devo fazer
para herdar a vida eterna?"
Jesus respondeu-lhe que ele deve seguir os mandamentos
perfeitamente. O jovem governante respondeu que ele o fez desde a sua
juventude. Para isso, Jesus disse: "Ainda resta uma coisa para você:
vender tudo o que você tem e distribuí-lo aos pobres, e você terá um
tesouro no céu. Então, vem e segue-Me. Quando o jovem rico ouviu isso,
ficou muito triste, porque era muito rico.
O que você acha que passou por sua mente quando Jesus deixou cair
esta bomba sobre ele?
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Primeiro, ele provavelmente pensou na reação de seu pai em relação a
ele, abandonando seus bens e parentes para seguir um rabino nãovestido e sem vestígios, com nada além do desprezo dos funcionários
da sinagoga em endossar Seu ministério..
Então, ele pode ter considerado sua linda esposa e talvez uma criança
pequena, e o conforto que ela estava acostumada. Certamente ela não
suportaria tal estilo de vida. E quanto a seus colegas e como eles ririam
dele por desprezar a perda de tudo que eles estimavam?
Ele também teria considerado os muitos camelos, cavalos,
propriedades e vinhedos que ele tinha e a perda de preciosos enfeites e
tesouros favoritos, para não falar das roupas ásperas e grosseiras que ele
teria que usar, o que o privaria de toda a sua dignidade pública.
Certamente, sem qualquer propriedade ou posses ou família, ele não
encontraria nada além de ridicularização, rejeição, perseguição e
desdém.
É onde a borracha encontra a estrada no cristianismo americano. Este
é o nosso preço. Pois, para seguir perfeitamente os conselhos do
Evangelho, para pertencer perfeitamente a Jesus, devemos estar
dispostos a viver como Paulo, em I Coríntios 4: 6.

A VIDA DE St. PAULO COMO UM TESTE PADRÃO
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"Porque eu penso que Deus colocou a nós, os apóstolos, por último,
como que nomeados à morte; porque somos feitos espetáculo ao
mundo, aos anjos e aos homens.

Cristo; nós somos fracos, mas vós sois fortes; vós sois honrados, mas
nós somos desprezados. Até esta presente hora temos fome e sede, e
estamos nus, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e
labor, trabalhando com nossas próprias mãos;
sendo injuriados, nós abençoamos; sendo perseguidos, nós
sofremos; sendo difamados, nós consolamos; nós somos feitos como
a imundície do mundo e somos a escória de todas as coisas até este
dia." I Cor. 4
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Paulo continua dizendo:
-vos
como a meus filhos amados. Porque, ainda que tenhais dez mil
instrutores em Cristo, contudo não tendes muitos pais; pois em
Cristo Jesus eu vos gerei pelo evangelho. Por isso, suplico-vos que
sejais meus seguidores.

Paulo seguiu os passos de Cristo em sua pobreza voluntária e
compromisso radical de ser livre para servir por amor ao nosso Salvador
Crucificado. São Francisco de Assis seguiu assim, e ambos exortam
todos os crentes a fazerem o mesmo, quer vivam nos séculos (13)XIII
ou (21)XXI.
Então, o que estamos fazendo, vivendo o estilo de vida cultural baseado
no pecado, auto-indulgência, desperdício e egoísmo que nossa América
atual chama normal? Não podemos nos justificar dizendo que temos
parentes e famílias, pois nem os primeiros apóstolos usaram isso como
desculpa para não seguir a Jesus em Sua pobreza crucificada.
Amados, os padrões de santidade do Céu não mudaram. A natureza
humana não mudou, pois, claramente, somos todos jovens governantes
ricos nesta nação, e não haverá caminhões U-Haul atrás de nosso carro
funerário. Todos nós serviremos o tempo no Purgatório, reparando
pelas muitas vezes em que nos desculpamos de servir a Deus porque os
parentes estavam fora da cidade, as crianças precisavam de educação
universitária, os prêmios de hipoteca e seguro, o gramado necessário,
festas e jantares para assistir.
Este é um ensinamento difícil e não é para todos. Mas considere o
castigo iminente, os três dias de escuridão, a Terra renovada e o reino
de Cristo. Você já ouviu alguma descrição de prêmios de seguro,
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educação universitária e carreiras profissionais na descrição do novo
mundo que Nosso Senhor terá o prazer de criar para nós?
Temos que esperar que o tempo caia? O que você acha; Quais são as
suas chances de calamidade nacional ultrapassando você? Quem estará
no controle? Você terá renunciado honradamente pelo amor de Deus
ou isso será tirado de você pelas circunstâncias?
Depois da Escritura do Jovem Rico, perguntei novamente por apoiar
os ensinamentos e o Senhor me deu:
Hebreus 10:31-39.

"Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lembraivos, porém, dos dias passados, nos quais, depois de serdes
iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte,
sendo feitos alvos tanto de desonra como de tribulações, e também
por vos tornardes companheiros dos que assim foram tratados.
Pois vos compadecestes de mim quando estive em prisões, mas
também com alegria aceitastes a espoliação dos vossos bens, sabendo
que vós tendes uma matéria melhor e duradoura. Não lanceis fora a
vossa confiança, porquanto tem por ela uma grande recompensa.
Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a
vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque por mais um pouco
de tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Ora, o justo viverá
pela fé; mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer
nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição,
mas daqueles que creem para a salvação da alma."
Se você se recordar, na noite do dia 6 eu compartilhei uma revista com
você, VOZ DOS MÁRTIRES, na qual muitos cristãos ao redor do
mundo estavam sendo espancados e aprisionados por sua fé. Muitos
desses pais e mães têm filhos que nunca serão os mesmos, porque
testemunharam a tortura de seus pais. Mas mesmo a perda de membros
e vida não os fez renunciar a sua fé.
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Mas quão facilmente fomos superados em nossa fé por um estilo de
vida de luxo, compromissos sem sentido com esportes, eventos sociais
e educação? Não é um paradoxo que, ao amarmos nossos filhos,
proporcionemos um grande sacrifício para sua educação universitária
... e quando eles chegam lá, eles são ensinados a amar o mundo e
esquecer Deus, e eles dormem e entram na imoralidade e perdem suas
almas! Por que apoiamos esses estilos de vida que se abrem aos campos
de treinamento do diabo?
Então nós lamentamos que eles tenham se desviado! Não é de admirar?
Vamos continuar a apoiar esse estilo de vida cultural - ou vamos seguir
a Deus? Será que vamos viver pela habilidade de nossas próprias mãos,
cumprindo a agenda mundana de empresários? Ou viveremos pela
Providência, cumprindo uma agenda divina - isto é, vivendo na vontade
Santa e Divina de Deus?
A vida religiosa não está fechada para as famílias. Cristo poderia ter
usado a mãe como desculpa para impedi-lo do ministério de tempo
integral, mas não o fez. Ela era uma viúva e a tradição o obrigava a suprir
suas necessidades.
A respiração de sua vida é preciosa e sua alma foi comprada por nada
menos que o Sangue de Cristo. O que você faz com o resto, a partir de
agora, é entre você e Deus. Seu bolo pode ser comido pela metade, mas
" Ora, o justo viverá pela fé; mas se algum homem recuar, a minha
alma não terá prazer nele." Heb. 10:38
mesmo nessa condição, Nosso Senhor disse que Ele irá transformá-lo
em uma coroa completa no Céu, se você quiser, mas para entregá-lo a
Ele.
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Não precisamos estar entre aqueles que recuam e perecem, mas entre
aqueles que têm fé e possuem a vida, tanto agora como na era vindoura..

"Pela fé Abraão, quando foi chamado a ir para um lugar que havia
de receber posteriormente por herança, obedeceu e saiu, sem saber
para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em uma
terra estranha, habitando em tendas com Isaque e Jacó, os herdeiros
com ele da mesma promessa. Porque procurava por uma cidade que
tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. " Heb. 11
Para encerrar, Nosso Senhor pediu que eu abrisse as Escrituras em
espírito de oração, mais uma vez: O Caminho da Cruz. Isso não requer
explicação demorada; sofrimento, autonegação, morte para si mesmo e
tudo o que nos é caro - até mesmo nossos parentes, é resumido pelo
Reino de Deus.
" Negue a si mesmo, pegue sua cruz e siga-Me."

Não Me Chame De Mãe Dos Pagãos
Esta mensagem foi dada em uma grande cidade da América do Sul.
Fiquei muito chocada com o nível desesperado de necessidade em que
alguns moravam, enquanto outros se sentiam confortáveis e com a falta
de provisão para os necessitados. Porque era uma cultura de língua
espanhola, eu esperava encontrar mais devoção. Em vez disso, eu
encontrei as pessoas correndo duro e rápido para alcançar os Estados
Unidos em questões de estilo de vida pessoal e educação.
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"Eu sou sua Mãe da Misericórdia. Desejo que todos os povos se
conformem à vida de meu Filho.
"Enquanto você continuar a viver no mundo, meus filhos, você terá
muito trabalho desnecessário. Melhor para você, meus filhos, que você
trabalhasse somente pelas almas. Mas, do jeito que está, você está muito
preocupado com coisas desnecessárias. Muito do que você semeou é
semente perecível a ser consumido nos incêndios de purificação que se
seguirão.
"Meus filhos, meus filhos: Purifiquem-se! Purifiquem-se! Purifiquemse! Pois em verdade vos digo que aquilo que é do mundo em vossas
pessoas se apegará a vós no fogo. Seu materialismo e preocupação com
o aprendizado mundano é o combustível para os incêndios de
purificação que se seguem.
"Deixe cair estas vestes imundas agora e você brilhará como estrelas
absolutas em uma escuridão impenetrável. Eu imploro, meus filhos, não
atrasem sua conversão para uma hora futura. Esta é a hora da sua
visitação; esta a hora da sua conversão.
"Meu Filho não te visita com a sua ira; seus pecados e apegos atraem a
ira do céu. Pois grandes são os pecados desta nação, que acumulou o
que eles não precisavam, enquanto seus pequeninos morreram em sua
necessidade. É tudo aquilo que é injusto que se apega a suas pessoas e
que te atrai ao fogo.
"Amados filhos, conformem-se ao Santo Evangelho. Com comida e
roupas, que sejam suficientes.
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Não se preocupem mais com os cuidados do mundo. Seu Pai Celestial
não conhece suas necessidades com antecedência? O que mais você
pode adicionar à sua vida com essa preocupação vã? (Ela estava
chorando.) Depois dessas coisas, os pagãos procuram. Não me deixe ser
a mãe dos pagãos, mas a mãe dos filhos do Altíssimo.
"Portanto, não fiqueis cuidadosos, dizendo: O que comeremos ou o
que beberemos, ou com que nos vestiremos? (Porque todas estas
coisas os gentios buscam). Porquanto vosso Pai celeste sabe que
necessitas de todas estas coisas." Mateus 6:31

"Envolva seus corações, seus seres totais, ao redor do dolorido Coração
de Meu Filho e Suas necessidades. Eu imploro, meus filhos, não demore
mais. Minhas necessidades são tremendas, suas preocupações - muitas.
A hora está em cima de você. Converta-se. Não há graça que retenho do
filho que ouvirá e obedecerá à súplica de sua pobre Mãe.
Durante a transmissão desta mensagem, um visionário na sala viu
Nossa Senhora chorando lágrimas rosadas e dizendo repetidas vezes:
"Converta-se, converta-se, converta-se."
As lágrimas rosadas são simbólicas para as vocações laicas. Branco para
vocações celibatárias, rosa para vocações casadas e leigas.
Curiosamente, o vestido de Nossa Senhora de Guadalupe é da mesma
cor e esta é a única imagem da Virgem que a mostra com criança.
Por que Nossa Senhora está chorando? Por que lágrimas cor de rosa?
Ela está chorando porque há muito negócio inacabado e pouco tempo.
Enquanto estamos ocupados buscando o estilo de vida - uma coisa
impura, uma preocupação que será motivo de vergonha naquele dia Nossa Senhora e Nosso Senhor estão à procura de voluntários que estão
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dispostos a desistir da vaidade do mundo para ajudá-los na tarefa mais
importante na Terra - a salvação das almas.
Se pudéssemos ser levantados de nós mesmos por apenas um momento
e vermos o que estamos fazendo com nosso tempo a partir da
perspectiva de Deus, olhando para baixo, Ele teria motivos para nos
dizer: "Vocês se justificam aos olhos dos outros, mas Deus conhece seus
corações, pois o que é da estima humana é uma abominação aos olhos de
Deus."
Isto é precisamente o que Ele disse aos "fariseus que amavam o
dinheiro" em Lucas 16:15.
Que tipo de conversão ela está pedindo? Muitos de vocês são homens
jovens e mulheres que buscam carreiras profissionais e educação
superior para firmar seu futuro. Você já considerou seu futuro na
eternidade? Você segue avidamente as mensagens de Medjugorje e
outros visionários de todo o mundo, que advertem que o mundo não
existirá mais como agora?
O que acreditamos, deve ser vivido - ou não podemos afirmar que
acreditamos nisso. Estamos vivendo as
" Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Eu
gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno; e nem
frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes: Eu
sou rico, e cheio de bens, não tenho necessidade de nada; e não sabes
que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego e nu." Apocalipse
3
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mensagens, antecipando a vinda do Reino do Céu na Terra? E o nosso
papel nisso é perseguir ativamente os objetivos de Deus? Ou estamos
passivamente esperando? Podemos nos dar ao luxo de ser passivos? O
Senhor nos adverte que, quando vier julgar a Igreja em Laodicéia, terá
que dizer:
Jesus continuou com o remédio: "... Aconselho-te comprar de mim
ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico; ... A todos que eu amo,
eu repreendo e castigo; sê zeloso, portanto, e arrepende-te."
Apocalipse 3:14-22

O Senhor nos alerta aqui para participar ativamente no anúncio do
Evangelho e viver a vida, porque a fé sem obras está morta.
"Não foi nosso pai Abraão justificado pelas obras quando ofereceu
seu filho Isaac sobre o altar? Você vê que a fé estava ativa junto com
suas obras, e a fé foi completada pelas obras. Assim se cumpriu a
Escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado
como justiça, e ele foi chamado 'o amigo de Deus'. Veja como uma
pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé."
Tiago 2:23

Se Abraão foi chamado amigo, e nós somos chamados filhos e filhas,
quanto mais nossa vida deve resplandecer a fé viva de nossos pais? O
que Nossa Senhora pede é a circuncisão total da vida. Conversão total,
reversão de valores e uma rededicação de tudo o que somos para os
propósitos do Céu.
Você sabe a resposta? Eu fui convertida do cristianismo fundamental.
Presumi presunçosamente que os católicos eram piores que os pagãos,
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e que sua religião era idólatra. Quando finalmente fui mostrada a
verdade, pela graça de Deus, fiquei chocada e com vergonha. Talvez
uma das razões pelas quais eu fosse tão ignorante era que não havia
católicos suficientes vivendo sua fé. Exemplos vivos, como Madre
Teresa de Calcutá, por exemplo.
Antes de ser cristão, eu era agnóstico, beirando o ateísta. Se você tivesse
me feito essa pergunta, eu teria respondido: "Eu não sei. Eu ainda estou
tentando descobrir isso."
Então recebi uma grande graça do Céu nas mãos do Padre Pio. Recebi
uma visitação do Espírito Santo de Deus e nasci de novo, uma nova
criatura em Cristo. Como um bebê, eu não tinha ideia do que viria
depois - além de estudar as Escrituras e tentar manter esse incrível
relacionamento com Deus ... para sempre.
Três anos depois da minha conversão, bem na forma cotidiana do
cristianismo evangélico como um modo de vida, eu estava ocupado
decorando, costurando roupas bonitas, tendo bebês e fazendo uma bela
casa e uma linda vida para minha família. Naturalmente, encontrei duas
horas ou mais por dia para orar e estudar as Escrituras. Eu ia à igreja
quatro vezes por semana e visitava pessoas no hospital, orando por elas.
Se você tivesse me feito essa pergunta: "Qual é o propósito da vida?" Eu
teria dito a você: "Obedecer aos mandamentos, tente ser uma boa pessoa
e ter uma boa vida." Se você tivesse me perguntado o que Eu considerei
uma "boa vida", teria sido a mesma vida que o próprio Senhor condenou
em Laodicéia.
Então, pela Misericórdia de Deus e intervenção divina, uma profunda
graça entrou em meu coração.
Eu ansiava por algo mais.

99

Uma Esperança Floresce no Inverno

Eu não estava dando a Deus o suficiente (não que eu pudesse). Eu estava
cansada de mim mesma, a indiferença parecia aveia amarga no meu
coração. Eu tinha o que o cristianismo dizia ser a "vida cristã", mas não
parecia cristão. Não se sentia como Jesus. Parecia o mundo. E foi.
Este foi o início da minha segunda conversão à Igreja fundada por Jesus
Cristo, 33 dC, Jerusalém.
Vários anos nessa decisão, encontrei a resposta para a pergunta: "Qual
é o propósito da vida?" Eu estava vivendo isso, mas agora eu o tinha
encapsulado em palavras, que encontrei em um livro de Catecismo da
sétima série.
E se não estamos fazendo isso, então o que estamos fazendo?
Principalmente, estamos aprendendo sobre o mundo, amando o
mundo, para que possamos algum dia servir o mundo. Ou se formos
mais hedonistas, como eu era (e pode ser novamente a qualquer
momento se o Senhor retirar Sua mão), estamos aprendendo sobre o
mundo porque nos amamos e queremos servir a nós mesmos e a nós
mesmos e a nós mesmos. Família muito feliz ... de maneiras mundanas.
Nós usamos a tecnologia agora, porque estamos na batalha final - o
tempo decisivo antes que todas as coisas sejam renovadas e restauradas
para Deus. No entanto, é esse fascínio pela inteligência e criatividade
humanas que levou os homens a se desviarem de Deus para todo tipo
de impureza e desejo de prazer. Além disso, o sistema mundial e todos
os campos profissionais estão carregados de comprometimento moral.
Não há dúvida de que, para se ter sucesso no mundo, eles devem, em
algum momento, olhar para o outro lado.
Mas o que deve ser entendido é que as profundas raízes dos esforços
mundanos estão surgindo do intelecto humano e não da Mente de
Cristo. Portanto, sejam quais forem os frutos que produzem, são frutos
para a corrupção e sem valor na eternidade..
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Agradeça ao Senhor pelas almas que estão usando a tecnologia moderna
para redimir o que foi corrompido através dela. No entanto, o próprio
Cristo estabeleceu o ideal em Sua encarnação. Ele não escolheu ser
nascido na família intelectual de um escriba ou fariseu, nem sob o teto
de um monarca nem para o dono de muitas caravanas.
De fato, Ele evitou escrupulosamente essas escolhas a fim de dar um
exemplo vivo para você e eu, até o fim dos tempos. Ele preferiu a
humilde cobertura de um comerciante simples que vivia uma vida
simples e pura em um país de terceiro mundo tecnologicamente
empobrecido.
Nós, com nossos diplomas universitários, estamos tentando fazer do
mundo um lugar melhor para se viver, mas o tempo provou que só
temos ganância, mais pobreza, destruição e degradação moral em escala
global, como as que não têm paralelo na história.
Este ensinamento não é para todos. Deixe aqueles que têm ouvidos para
ouvir, ouvir. Muitos são chamados, poucos são escolhidos; menos ainda
respondem. Mesmo
especialmente para aqueles de vocês que são amplamente dotados, a
vida simples dedicada totalmente a conhecer, amar e servir a Deus é o
cumprimento do próprio propósito da vida, ordenado para você desde
o começo dos tempos.

Ninharias/Bugigangas
Durante o Rosário, Nossa Senhora apareceu como em Fátima, em vestes
brancas bordadas em ouro. Ela estendeu a mão para mim e na palma da
mão era uma típica casa americana de dois andares. Todas as janelas e
portas estavam abertas. Ao estudar a casa, vi a luz saindo de dentro.
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Fora isso, tudo ao redor e dentro da casa estava vazio. Olhando para
dentro, vi uma mulher ajoelhada em oração; a luz estava vindo dela.
Em seguida, Nosso Senhor se fez visível para mim e olhou ao redor da
sala para todos nós sentados lá. Ele segurou Sua vestimenta, criando
uma dobra parecida com um bolso na qual Ele indicou que queria que
cada um presente ali colocasse suas bugigangas. Então ele se virou para
mim e, enquanto estava de frente para mim, eu vi chamas subindo do
chão. O Senhor ficou em pé diante das chamas e esvaziou o conteúdo
de Suas vestes, aquelas bugigangas no fogo. Então Ele se virou para o
povo e disse: "Eu não quero suas bugigangas, quero suas almas. Suas
almas eu prosperarei".
Foi-me dado compreender que a escuridão reinava em toda a casa e que
as orações da pessoa interior eram a única fonte de vida para aquela
casa. Que sem essas orações, a casa estaria morta e sem vida. Da mesma
forma, o corpo sem a vida da alma, a vida espiritual em Cristo da alma,
também está morta - como se não houvesse vida nela.
Colocamos tanto valor em nossas bugigangas, que quando o Senhor
estende a mão para uma oferta, pensamos como meros humanos e
suponhamos que Deus precisa de nossos bens materiais. Com isso,
demonstramos que nosso tesouro não está no céu, mas aqui embaixo
na Terra. O Senhor não está interessado em meras bugigangas; Ele quer
nossos corações e almas, todos nós.
"Ouve, ó Israel: O Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás ao
Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e
com todas as suas forças." Deut. 6

Então Nossa Senhora estava diante do grupo segurando uma sacola de
lavanderia. Cada pessoa na sala estava dando a ela seus moines. (vestes)
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Ela as estava colhendo como se estivessem sujas. Muitos de nós pedem
nossas vidas em torno de nossos empregos e da aquisição de dinheiro.
Uma vida assim ordenada nos leva à contaminação deste mundo. Por
nosso apego e priorização de nossas vidas pelo acúmulo de dinheiro,
nos tornamos espiritualmente impuros. Ela deseja limpar essa
influência de nossas vidas e nos ajudar a reordenar nossas vidas em
torno da missa, oração e conduta santa.

Se um homem ou mulher olha para você com intenções lascivas porque
você está vestindo um maiô, você será responsabilizado por seus
pecados.
Qualquer item de vestuário que provoque uma resposta lasciva os
coloca em risco de pecado grave. Não apenas provocamos os outros,
mas também damos um exemplo aos nossos filhos que os farão pecar.
Qualquer um que use o poder à sua disposição de tal forma que leve os
outros a fazer o errado, torna-se culpado de escândalo e responsável
pelo mal que ele, direta ou indiretamente, encorajou.
Tentações ao pecado com certeza virão; mas ai daquele por quem eles
vêm! pág. 2287 do CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA
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ARMAS DE DESTRUIÇÃO EM MASSA: O QUE
MARIA FARIA?

Pureza
Nosso Senhor apresentou Nossa Senhora. Ela estava segurando o
Menino Jesus em seus braços, com os dedinhos apontando para nós.
Pureza irradiada de sua pessoa divina.
Foi-me dado entender que "pureza" e "cristão" deveriam significar um
no mesmo. Que assim como Cristo é puro, nós também devemos ser
puros porque levamos o nome dele: Cristão. Podemos viver em um
mundo vil e corruptível, mas podemos atravessá-lo sem incorrer em
culpa se permanecermos inocentes e nos recusarmos a refletir sobre
conduta impura, conversas, música e qualquer outra coisa que o
príncipe das trevas tenha conseguido poluir nosso meio ambiente. Cabe
a nós manter nossas almas limpas e livres de contaminação.
São Paulo fala sobre idolatria no primeiro capítulo de Romanos. Ele está
se dirigindo a um grupo de ex-pagãos que adoravam vários deuses e
animais.
Hoje, não temos deuses e deusas como Diana, Hermes e outras figuras
míticas gregas, mas temos revistas e estrelas de cinema que idolatramos.
Eles exploram a nossa vaidade e precisam de aprovação, levando-nos
por uma trilha indescritível, cheia de modas, ditada pelos ímpios e
calculada para nos manter escravos de mais de uma maneira.
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Quão grandemente Deus é ofendido até pelos anúncios de lingerie nos
catálogos da Sears. Quantas horas gastamos despejando as últimas
modas em shoppings, revistas e catálogos, apenas para gastar mais
horas no trabalho, ganhando o dinheiro necessário para comprar esses
itens! Quão grandemente ofendemos a Deus e sujamos nossa pureza
dedicando tanto tempo e energia à aquisição de roupas?
E as revistas Time e Newsweek que exibem os mais novos estilos em
automóveis, licores, filmes e música. E, além disso, cultuam o intelecto
glorificando o humanismo secular e a ciência, desprovidos de preceitos
ou moralidade divinos. Quando lemos e compramos essas revistas,
quando desejamos o que há de mais recente em automóveis, não
estamos demonstrando a Deus e ao mundo que somos idólatras?
O que permitimos que nossos olhos contemplem e que nossos ouvidos
escutem? Estamos assistindo a filmes em que palavrões, sexo e violência
estão sendo exibidos e representados para nós? Povos cristãos, não
temos negócios nesses lugares vendo essas coisas. Estamos manchando
nossa pureza e incorrendo na ira de Deus. Estamos programando nossa
consciência para receber essas coisas como normais e lícitas. Estamos
dando um exemplo para nossos filhos que pode ser irreversível no dano
moral que ele causa.
Ao comprar o ingresso e assistir a esses concertos, filmes e diversões
imorais, estamos participando do pecado deles, do pecado dos
produtores e das atrizes, e seremos responsabilizados. Mesmo
encontros românticos casuais, se não forem trocados entre um casal, é
a infidelidade aos cônjuges com quem eles são casados fora da tela. E se
eles estão retratando a imoralidade na tela é duplamente pecaminoso ...
e nós estamos pagando para fazê-lo! Olhar voluntariamente estas coisas
com os olhos e depois pagar um preço para encorajá-las é pecado. É
NOSSO pecado; Não é mais apenas o pecado da indústria de filmagem.
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De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, sob o nono
mandamento, artigo 2520, "A Batalha pela Pureza: devemos, após o
batismo, continuar a lutar contra as impurezas da carne. Um dos meios
para fazer isso, recusando toda cumplicidade em pensamentos impuros
que nos inclinam a nos afastar do caminho dos mandamentos de Deus,
em outras palavras, não ser cúmplice do pecado de outrem, voltando
nossas atenções para os seus atos pecaminosos, e certamente não nos
entretendo ao testemunhar o relato de seus pecados.
Mais adiante, a Igreja Matriz afirma em seu Catecismo, 2523, "Há uma
modéstia dos sentimentos, assim como do corpo. Ele protesta, por
exemplo, contra as explorações voyeurísticas do corpo humano em
certas propagandas, ou contra as solicitações de certas mídias que vão
longe demais na exibição de coisas íntimas. A modéstia inspira um
modo de vida que torna possível resistir às seduções da moda e às
pressões das ideologias predominantes."
O que dizemos a nós mesmos, pessoas cristãs, quando estamos
assistindo as notícias e um comercial de sabão aparece mostrando uma
mulher no chuveiro, esquivando-se artisticamente das partes do corpo
que são reservadas apenas para a audiência pornográfica? Não fomos
longe demais quando nos permitimos ver uma mulher exposta dessa
maneira? Não há apenas sugestão suficiente neste comercial para
começar pensamentos impuros em nossos próprios corações e mentes
- sem falar de nossos adolescentes e crianças? O comercial de sabão que
você pode julgar inocente. Mas posso garantir, como alguém envolvido
em publicidade há 20 anos, a agência de publicidade sabe exatamente
quais botões apertar e eles estão empurrando-os como as notícias das
6:00.
* 2531 "A pureza de coração nos permitirá ver a Deus: nos capacita a
ver as coisas de acordo com Deus.
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Você quer ver o rosto de Jesus? Você quer ver Deus, ouvir a sua voz e
amá-lo familiarmente??

moda ou

fazer o mal. A pessoa que dá escândalo se torna o tentador de seu
vizinho. Ele prejudica a virtude e a integridade; ele pode até mesmo
levar seu irmão para a morte espiritual."
Por favor, considere estas palavras com gravidade da próxima vez que
for nadar ou comprar qualquer item de roupa. Se um homem ou mulher
olhar para você com intenções lascivas, porque você está vestindo um
maiô, você será responsabilizado por seus pecados. Qualquer item de
vestuário que provoque uma resposta lasciva, quando usado por
qualquer pessoa, coloca-o em perigo de pecado grave, assim como
quaisquer outros com quem entrem em contato. Não apenas
provocamos os outros, mas também damos um exemplo aos nossos
filhos que os farão pecar.
* 2285 "Quem quer que faça com que um destes pequeninos que crêem
em Mim pequem, seria melhor que ele tivesse uma grande pedra de
moinho presa ao pescoço e se afogasse nas profundezas do mar."
As seguintes citações do Catecismo se relacionam diretamente com a
indústria da moda, mídia, TV, filmes e teatro ao vivo (incluindo os
dramas do ensino médio) e música.
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* 2287 "Qualquer um que use o poder à sua disposição de tal forma que
leve os outros a fazer o que é errado, torna-se culpado de escândalo e
responsável pelo mal que ele tinha, direta ou indiretamente,
encorajado."
"Tentações ao pecado com certeza virão; mas ai daquele de quem
eles vêm!" Lucas 17
Estamos ouvindo rádio secular? Você sabe o que as letras são nas
músicas que você está ouvindo? Eu posso garantir que se você está
ouvindo música secular, você está bebendo em suas baladas de alma
sobre adultério, fornicação, suicídio, alcoolismo, desespero (que é um
pecado grave), orgulho e vaidade, falsos valores e uma mentalidade
totalmente desprovida de Deus fé, esperança e caridade.
Você está bebendo na escuridão espiritual.
Um Cristão nunca deve ouvir música secular. Mesmo as origens dos
temas do cinema e da música clássica serão poluídas pelo pecado. Não
se pode beber água fresca de um poço salobre. Se um compositor estava
mergulhado em pecado, aplaudiu a conduta pecaminosa e glorificou o
pecado em verso ou melodia, então você, como cristão, está bebendo de
um poço pecaminoso, perverso e salobre, se ouvir a música dele.
*1868, sob a PROLIFERAÇÃO DO PECADO, afirma: "O pecado é um
ato pessoal. Além disso, temos uma responsabilidade pelos pecados
cometidos por outros quando cooperamos neles: participando direta e
voluntariamente neles; ordenando, aconselhando, elogiando ou
aprovando-os
*
do outro e faz
com que a concupiscência, a violência e a injustiça reinem entre eles. Os
pecados dão origem a situações sociais e instituições que são contrárias
à bondade divina. Eles levam suas vítimas a fazer o mal, por sua vez."
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Permitimos que nossos filhos assistam a filmes aparentemente
inocentes que retratam atitudes desrespeitosas em relação a pais,
rebeldia, ingratidão e materialismo, como o filme "Esqueceram de
Mim."?
*2113 "A idolatria não se refere apenas à falsa adoração pagã. Ela
permanece uma constante tentação à fé. A idolatria consiste em
divinizar o que não é Deus. O homem comete idolatria sempre que
honra e reverencia uma criatura no lugar de Deus, sejam deuses ou
demônios, poder, prazer, raça, antepassados, o estado, dinheiro, etc.
Jesus disse: 'Você não pode servir a Deus e às riquezas.' A idolatria
rejeita o senhorio único de Deus, é, portanto, incompatível com a
comunhão com Deus."
E finalmente, não podemos ignorar as instituições modernas de
educação e a mentalidade que está por trás delas. A Igreja afirma que
todo o propósito da vida é conhecer, amar e servir a Deus. No entanto,
nós, em nosso raciocínio obscurecido, entregamos nossos filhos ao
mundo para serem educados, onde todo o propósito do sistema é
ensinar nossos filhos a conhecer, amar e servir ao mundo. E que
trabalho maravilhoso eles fizeram.
Dinheiro, poder e intelecto estão entronados nos corações de nossos
pequenos desde o jardim de infância, e a mídia, o local de trabalho e o
exemplo dos pais fazem de tudo para apoiar essa entronização.
Quando a preferência é dada aos jogos de futebol no domingo, a maior
participação na missa; onde as animadoras de torcida e garotas
imodestas em trajes de banho molhados aparecem nos comerciais de
cerveja e a proeza dos atletas é considerada uma virtude suprema; e as
crianças pequenas observam seus pais dando preferência a esta sobre a
religião e a prática da virtude cristã, caridade e boas obras, é de se
admirar que agora vivamos em uma cultura imoral sem Deus?
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"Ser amante do mundo significa inimizade com Deus". Tiago 4

"Não ameis o mundo, e nem as coisas que estão no mundo. Se algum
homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o
que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos
olhos e o orgulho da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo
passa, e a sua concupiscência; mas aquele que faz a vontade de Deus
permanece para sempre." I João 2

Povo Cristão, crianças chamadas pelo nome do Menino Jesus, o bebê
inocente na manjedoura ... sejam santos, assim como o Pai Celestial é
santo. Sejam puros. Purifiquem seus corações, seus pecadores. Limpe
suas mãos, suas casas, seus ambientes. O que permitimos em nossos
ouvidos e nossos olhos, o que vestimos, o que pensamos, o que lemos,
o que permitimos que os outros digam diante de nós.
Purifiquem-se, purifiquem-se, purifiquem-se. Então vocês verão a face
do seu Deus. Então você vai chamar a Ele e Ele vai ouvir vocês e
responder às suas orações. Você O buscará, e Ele responderá
rapidamente: "Aqui estou, Amada Criança."
Povo cristão, pare de aceitar as modas e de pensar no mundo como
norma, pois na nossa época, quando você se alimentava dessas coisas,
você estava se alimentando de carniça. Sim, animais mortos ao lado da
estrada. Em vez disso, seja como a ovelha pastando nos prados da
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primavera e regada nos mais puros poços, com a água puxada pela
própria Mão de seu Salvador.
"Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de
apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável
a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com
este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa
mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita
vontade de Deus." Romanos 12.
Em resumo, uma palavra final sobre pureza é simplesmente esta:
pergunte a si mesmo sempre que estiver em dúvida, Armas de
Destruição em Massa? O que Maria faria?
~ A Virgem Abençoada usaria isso? Nosso Senhor seria entretido com
isso?
~ Se Nosso Senhor Se manifestasse agora mesmo nesta sala, eu teria
vergonha do que estou prestes a fazer?
Pois eu lhes digo verdadeiramente, o que nos é pedido agora como
cristãos é uma conduta apropriada ao céu. Se você deseja ser puro, ande
aqui na Terra como se estivesse na companhia dos anjos e santos no
Céu.
Pois verdadeiramente não há uma coisa oculta que não seja exposta;
não há uma virtude praticada que passe despercebida ou não
recompensada por seu Pai celestial, que vê tudo. Lucas 8
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CAPÍTULO OITO

FIQUE ATENTO, POIS VOCÊ NÃO SABE A HORA

Desarmamento Celestial
Março de 1996
Nesta noite, o Senhor desceu do Céu em Seu Trono de Glória como
nosso Jesus na Imagem do Sagrado Coração. Ele me presenteou com
um grande coração e abriu-o. Dentro, eu vi algum tipo de reunião
acontecendo. Havia filas de mesas dispostas dentro de uma pequena
sala com a aparência de um anfiteatro e um homem careca conversava
com outro. Eu tive a sensação de que eles eram Russos.
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O Senhor falou: "Ore por esses homens. Mísseis, acordos secretos. Não,
essa não é a Minha vontade." Então o Senhor começou a andar de um
lado para o outro ansiosamente, declarando que esta NÃO era a sua
vontade.
Ele falou novamente: "Mergulhe os países da Rússia e do bloco soviético
em oração nesta semana, fielmente. Haverá guerra se esses homens não
forem parados, se não forem desarmados. Suas orações os desarmam; é
por isso que estão no coração da minha mãe". Isso é chamado de
Desarmamento Celestial. Eles não terão sucesso se você continuar a orar.
O tempo está curto. Por suas orações, ele é prolongado."

O Pergaminho Sangrento
Nossa Mãe de Misericórdia veio em tão indescritível glória esta noite.
Luz branca-dourada irradiava de sua pessoa; ela apareceu transfigurada.
Ela estava segurando um pergaminho em suas mãos que se desenrolou
para mim e eu ouvi a palavra "Profecia".
Momentos passaram e novamente eu ouvi: "Eu, João".
Quando olhei para o pergaminho, comecei a ver. A um terço do
caminho, o sangue começou a fluir, aumentando gradualmente em
volume até parecer um rio em cascata sobre a superfície do pergaminho
abaixo dele.
Eu ouvi Nossa Senhora falar novamente, "Carnificina; a destruição de
sua civilização. Há tão pouco tempo sobrando. Por favor, não se
enganem, o tempo é muito, muito curto."
Eu vi o rosto de um relógio. Lia aproximadamente doze minutos antes
da meia-noite.
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Ela continuou: "Suas orações valeram muito. Nunca duvide da eficácia
de suas orações. A graça de Deus derrama sobre a Terra até agora para
levar à conversão aquelas almas que estão perigosamente à beira da
perdição. Impressione sobre todos aqueles que encontram a falta de
tempo."
Eu estava pensando comigo mesmo: 'Há muitas pessoas que não
querem ouvir esta mensagem.' Em meu tempo de oração, Jonas
continua subindo a minha mente, e minha relutância em espalhar esta
mensagem é alimentada por um coração não totalmente circuncidado
a Deus. - ainda querendo a aprovação do homem.
Nossa Senhora entendeu meu reflexo interior e me respondeu: "Não,
você não será popular; esta não é uma mensagem popular. Nem você
será amada. Pelo contrário, o desprezo e a raiva serão lançados em seu
caminho. Viva as mensagens. Viva o que você Ensina e o que você vive.

Mais uma vez, o pergaminho apareceu diante de mim. Desta vez, uma
linha circular de fogo começou a queimar ao redor da área que o sangue
estava saindo. Sangue começou a bombear poderosamente da ferida no
pergaminho. Diante dos meus olhos, o pergaminho envolvia-se como
um embrulho ao redor da Terra; Parecia que o sangue estava fluindo de
uma ferida agora na Terra. O planeta cambaleou e balançou para lá e
para cá, nuvens negras iluminadas e sangue encobriram a Terra.
Eu vi um punhal de prata descer do céu e entendi que ele era simbólico
da Justiça Divina. Foi mergulhado no coração da terra. O sangue fluía
do núcleo e os rios e mares da Terra tornaram-se em sangue.
Nossa Senhora começou a falar novamente: "Tudo isso pode ser
interrompido com suas orações. Nada é impossível para Deus. Nada
será negado àqueles que imploram por Sua Misericórdia, pois Ele é
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Misericordioso, todo Amoroso, todo terno. Desprezaria Ele os gritos de
seus filhos por misericórdia? Ele anseia por ter piedade de você,
Humanidade.
"Saiba que aqueles que responderam serão poupados da dor que está
para acontecer nesta Terra. Aquilo que não é devolvido por suas
intercessões será para você uma experiência como aquela escrita por
Sadraque, Mesaque e Abedenego na fornalha ardente.
" O anjo do Senhor estava com eles e uma brisa carregada de orvalho
impedia que as chamas chamuscassem até mesmo um fio de cabelo
em suas cabeças." Daniel 3
"Coragem meus filhos, coragem. Não recue, não diminua seus
sacrifícios e orações. Satanás gostaria que você fosse embalado em um
estado de sonho de falsa segurança, mas esteja avisado, o Senhor disse:
"Esteja atento porque eu irei em um momento que você não espera.
" Isso pode ser mudado, não precisa ser assim. "
Logo depois que ela terminou de falar, o Rosário terminou e o grupo
começou a rezar o Terço da Divina Misericórdia. A Glória do Senhor
desceu ao quarto, e no meio dele, Jesus ficou com os olhos ardendo
como diamantes. A luz emitida por eles era tão intensa que eu não
conseguia ver os detalhes do rosto dele. Seu olhar varreu a sala e os raios
de luz de seus olhos penetraram os seres de todos os presentes.
Enquanto continuávamos a orar o Terço da Divina Misericórdia, a
Santa Face do Senhor tornou-se visível, e Seus olhos estavam cheios de
compaixão e misericórdia. Eu vi a Terra novamente e Ele estava
removendo a espada da Justiça Divina do meio dela.

115

Uma Esperança Floresce no Inverno

Logo voltou às cores normais de um planeta azul e verde saudável e foi
restaurado inteiro. Ele começou a falar: "É seu nutrir, estimar, orar e
acalentar. Como Eu faço, Eu dou a você. Está em suas mãos."
A Terra é simbolo para todos os povos, raças, línguas e nacionalidades,
em todo o mundo. O sangue é simbolo do sofrimento que resulta do
Julgamento Divino quando um povo se desviou seriamente ao ofender
a Deus. A Escritura que Nossa Senhora estava se referindo é a seguinte:
Mais tarde, no capítulo cinco de Apocalipse, o rolo é apresentado com
"Eu, João, seu irmão, que compartilho com você a aflição, o reino e
a resistência que temos em Jesus, encontrei-me na ilha chamada
Patmos porque eu proclamei a Palavra de Deus e dei testemunho a
Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de
mim uma voz tão alta quanto uma trombeta, que dizia: "Escreva em
um pergaminho o que você vê". Então me virei para ver de quem era
a voz que falava comigo. "João então contempla o Senhor em glória".
Seus olhos eram como uma chama ardente ... uma espada afiada de
dois gumes saiu de Sua boca e Seu rosto brilhava como o sol no seu
Apocalipse 1

seus sete selos ao Cordeiro, que é o único encontrado digno de abri-lo.
Contém os muitos juízos que estão por vir sobre a Terra antes do
retorno de Nosso Senhor. Entre eles está o segundo selo.
"Outro cavalo saiu, e era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder de
tirar a paz da terra, para que as pessoas se matassem umas às outras.
E à ele foi dado uma enorme espada." Apocalipse 6
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O prólogo de Apocalipse, escrito por João, dá a seguinte advertência e
admoestação. Isso nos lembra da oportunidade da profecia e de quão
fiel Nosso Senhor é para nos lembrar de prestar atenção, pois o tempo
é curto."
"A revelação de Jesus Cristo, que Deus deu a Ele, para mostrar aos
Seus servos o que deve acontecer em breve. Ele deu a conhecer
enviando o seu anjo ao seu servo João, que dá testemunho da palavra
de Deus e do testemunho de Jesus Cristo relatando o que viu.
Bendito é aquele que lê em voz alta e abençoado aqueles que ouvem
esta mensagem profética e atendem ao que está escrito nela, pois o
tempo designado está próximo." Apocalipse 1

Uma Carta aos Senadores dos EUA
Abril de l996
Para: Os 100 senadores desses Estados Unidos da América
cc: Presidente Clinton
Aos juízes da Suprema Corte dos EUA
Caros Senadores:
Desde o inverno de 1994, a Santíssima Virgem Maria tem dado
mensagens para o povo americano em visões a uma irmã leiga
franciscana católica. São mensagens peculiares aos problemas de nossa
cultura, e clamam por profunda conversão de coração e estilo de vida
para mitigar e suavizar os julgamentos de Deus que estão vindo sobre
esta Nação por seus muitos pecados.
No dia 4 de maio deste ano, a Santíssima Virgem Maria apareceu em
uma visão, sentada em uma mesa, escrevendo uma carta para os
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senadores dos Estados Unidos. O conteúdo está incluído nas seções
abaixo, intituladas "The Vision"(A Visão) e "The Terms" (Os Termos).
Imediatamente após sua aparição, o Senhor Jesus apareceu, sentado no
Memorial de Lincoln, chorando sobre os corpos dilacerados de crianças
abortadas e dando a Mensagem que aparece com a ilustração incluída.
Espero e rezo para que você considere seriamente a gravidade das
acusações e punições que estão a seguir os pecados dos funcionários
públicos que foram encarregados da justiça e falharam grosseiramente
em seus cargos.
Caros senadores, quer vocês sejam membros de uma loja maçônica ou
de uma sociedade secreta que traiu, manipulou e mentiu para o povo
americano a fim de promover agendas de "um único mundo". Ou se
vocês são fazedores de leis cristãs. Vocês, seus filhos e os filhos de seus
filhos sofrerão terríveis castigos pelos pecados desta Nação.
Nossa Senhora ditou os termos que Nosso Senhor está pedindo para
parar o Seu julgamento sobre esta nação. Eles não são novidade para
vocês, tenho certeza. O que pode ser novo é a sua resposta. O que vocês
vão fazer para mudarem essas coisas? O que vocês estão fazendo?
Parte da mensagem de Nossa Senhora para esta visionária é: na medida
em que você trabalha para o fim desses pecados, e na medida em que
você pede e mostra misericórdia para com os outros em sua hora de
necessidade, você será mostrado à Misericórdia de Deus. . Você, seus
filhos e os filhos de seus filhos.
Por favor, entenda que a taxa de precisão da Santíssima Virgem Maria
é de 100%. Ela apareceu em Fátima, Portugal, muito antes da Segunda
Guerra Mundial, a ascensão de Hitler e a proliferação do comunismo.
Ela predisse todas essas coisas que naquela época eram inexistentes na
política mundial, muito menos nas mentes dos simples pastores a quem
ela aparecia. Tudo o que ela previu veio a acontecer. Eu te exorto a ouvir
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atentamente e emendar a sua vida pessoal, enquanto trabalhava
vigorosamente para mudar as áreas que ela delineou.
Embora essa visionária aqui seja desconhecida publicamente e prefira
continuar assim, peço-lhe que tenha em mente que suas mensagens são
idênticas às advertências dadas em muitas outras aparições da Igreja
investigadas e aprovadas em todo o mundo.
Que Deus lhes deem a graça de buscar o Senhor enquanto Ele pode ser
encontrado e receber Sua Misericórdia enquanto ainda é a hora da
Misericórdia para a hora de Sua Terrível Ira e Julgamento que em breve
estará sobre nós.

THE VISION (A Visão)
Hoje à noite, Nossa Senhora apareceu com tanques e uma cena de
guerra se espalhou diante dela. Ela disse: "Olhe para esses tanques. Eles
são tanques russos em solo americano". Enquanto os observava, eles
subiam e desciam colinas com suas longas armas movendo-se de um
lado para o outro, como se estivessem procurando alguma coisa. "Você
sabe o que eles estão procurando? Eles estão procurando os americanos
para matar."
Então a cena se estreitou para um close-up do perfil de um soldado; ele
estava apontando uma metralhadora e usando um capacete de combate.
Ele não era russo, mas oriental. Nossa Senhora falou novamente:
em solo doméstico. Isso acontecerá em sua vida a menos que haja muita
oração e conversão

incompreensível para você. Os líderes do seu país venderam seu próprio
povo; a traição de funcionários do governo é devastadora. Em sua
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inocência, América, você não provou a devastação da guerra em seu
próprio solo nesta geração. Preparem-se para grande sofrimento, povo
americano."

THE TERMS (Os Termos)
" Isto é o que meu Filho requer de você, América:"
1) O FIM AO ABORTO.
2) RESTAURAÇÃO DE DIREITOS A QUEM QUER PRATICAR
SUA FÉ RELIGIOSA. VERDADEIRA LIBERDADE RELIGIOSA.
3) O FIM À IMORALIDADE EM SEU CONGRESSO E
ESCRITÓRIOS DO GOVERNO; ESTES PECADOS CHAMAM A
DEUS POR SUA JUSTIÇA.
4) O FIM À IMORALIDADE E VIOLÊNCIA NAS SUAS ESCOLAS.
5) O RETORNO A DEUS EM SUAS SALAS DE AULA.
6) O FIM DA PORNOGRAFIA NA SUA TRANSMISSÃO E MÍDIA
IMPRESSA.
7) O FIM AO ABUSO DE CRIANÇAS NA INDÚSTRIA DE FILMES.
8) O FIM AO SUICÍDIO ASSISTIDO.
Em conclusão, enquanto as acusações descritas acima estão longe de ser
uma lista completa dos muitos pecados desta nação que clamam a Deus
por justiça, você pode ter certeza que se você lidar com eles, a
misericórdia de Deus será liberada em abundância sem precedentes e a
destruição da América por invasores estrangeiros serão evitados.
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Basta apenas refletir sobre o destino de Sodoma e Gomorra para
entender a gravidade que é desprezar os pedidos do Senhor por
arrependimento. Por outro lado, Nínive é um monumento à
Misericórdia de Deus. Verdadeiramente, é uma linha tênue entre
salvação e destruição.
Sr. Senador, de que lado da linha você estará quando o Senhor visitar
esta nação?
Deus Todo Poderoso te abençoe com sabedoria e força para esta hora.

EU PROCUREI POR UM JUSTO E NÃO ENCONTREI NEM
UM
"Meus olhos correm com lágrimas dia e noite, porque a justiça partiu
desta terra. Mesmo que Babilônia estivesse acostumada a açoitar Israel
por suas muitas abominações, assim também a China e a Rússia seriam
usadas contra você, ó América, terra desprovida de consciência, terra de
iniquidade, cujos pecados clamam a Deus por justiça.
"Nascido para ser livre, você vendeu sua alma nas mãos de Satanás por
práticas corruptas e enganosas. Eis que procurei justiça e não achei
r.
Não mais o sangue de crianças clamará a Mim de solo americano! NÃO!
Os clamores dos viventes chegarão a Mim no Céu, buscando perdão e
misericórdia, pois o seu Dia de Reconhecimento está certamente sobre
você, e eu terei um povo arrependido. Eu terei conversão, pois Eu sou o
Deus da conversão e nada será muito difícil para mim. Nem mesmo os
corações dessa geração calejada que encontra sua liberdade em tirar as
vidas das crianças em seus próprios úteros."
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Neste ponto, vi Nosso Senhor Jesus sentado no lugar de Abraham
Lincoln, em Washington, D.C., Jesus tinha a cabeça dele em suas mãos
e estava chorava. Abaixo dEle, no chão do Memorial, havia um monte
de partes de corpos ensanguentadas de bebês que haviam sido
arrancados do útero de suas mães.
Ele falou novamente: "Eu estou doente, doente até a morte por isto. Eu
não posso mais suportar isto. Eu não posso. Você verá uma mudança. Eu
farei uma mudança. América, Eu não posso mais tolerar este pecado
sobre sua cabeça, haverá mudança, eu farei.
"Eu considerei todas as opressões que acontecem sob o sol; as
lágrimas das vítimas sem ninguém para consolá-las! Da terra de seus
opressores vem a violência, e não há quem os consolide! E aqueles
agora mortos, declarei mais afortunado na morte do que os vivos
ainda vivos. E melhor do que ambos é o ainda não nascido, que não
viu o mau trabalho que é feito sob o sol." Eclesiastes 4

Não Temais a Morte, óh Justos Habitantes da Terra
Julho de 1995
Enquanto rezávamos o Rosário, contemplei a abóbada do céu azul
profundo, como se fosse um ônibus espacial. A Terra estava claramente
diante de mim e havia mísseis sendo lançados de um continente para
outro.
Eles pareciam ter origem no Oriente Médio e na América. Quando eles
acertaram, nuvens cinza-esfumaçadas pairavam sobre a área e
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espontaneamente, algo como fogos de artifício de quatro de julho subiu
aos céus até o Trono de Deus.
Eu ouvi as palavras "mísseis" e "consentimento mútuo".
O consentimento mútuo parece se referir ao fato de que as guerras são
algo acordado nos bastidores pelo governo do Mundo Único, apesar de
serem apresentadas ao público como ações hostis por parte de potências
estrangeiras. Eu também ouvi as palavras "star wars" e vi uma nave
espacial preta navegando muito acima da Terra. Havia a impressão de
muitas naves espaciais e muitos mísseis. A atmosfera acima da Terra era
muito ativa.
Eu ouvi as palavras "Terceira Guerra Mundial".
Os fogos de artifício ascendendo ao Trono de Deus eram as almas dos
justos.
" Não tema a morte, Ó justos habitantes da Terra."
Então o Senhor começou a falar: "Veja, eu trarei devastação nesta Terra,
não por Meu desígnio, mas por vossos próprios, ó homens iníquos entre a
humanidade. Você que perverteu a verdade e roubou os pobres. Você
também, lamentará e lamentará, pois o que você projetou para destruir
será sua própria ruína.
" Verdadeiramente está escrito de você: "Aqueles que cavaram a cova
serão os que nela cairão." E, "Aqueles que estabelecerem a armadilha
serão eles mesmos apanhados nela."
"Ai, ai, ai de ti, ímpio entre os homens, porque a hora da tua grande ruína
está sobre vós. Mas os meus justos brilharão como as estrelas do
firmamento. Não temas a hora da tua morte, pois nesse dia estarás
123

Uma Esperança Floresce no Inverno

comigo no Paraíso e herdará a tua recompensa eterna, pois a ti dei uma
coroa de vitória."
Eu tinha certeza de que tinha a Luz na minha prática ocultista; Eu
derrubei a Grande Luz Branca para proteção. Eu estava firmemente
convencida de que tinha muito mais sabedoria e compreensão do que
aqueles que ingenuamente acreditavam em tudo que liam na Bíblia. A
parte mais terminal da minha escuridão ... Eu só sabia que os cristãos
não tinham todas as respostas.
Então algo extraordinário aconteceu. Uma pomba formada de
relâmpago desceu em um brilhante raio de Luz do Céu. Ela veio ao meu
coração, incendiando-o: era o Espírito Santo de Deus.
Ele vasculha a Terra inteira em um navio branco cintilante, brilhando
ao sol contra águas azuis profundas que rolam de seu arco em cachos
brancos.
Ele era um homem bonito, com Suas vestes brancas e brilhantes e de pé
no deck com vista para o oceano.
" Ele é o capitão deste navio, A Boa Misericórdia do Navio. Ele procura
oportunidades para a Misericórdia, até mesmo nos cantos distantes da
Terra."

América, Não é Mais a Terra da Abundância
Junho de 1996
Nesta noite, Nossa Mãe da Misericórdia apareceu em glória com
multidões de anjos e grande luz irradiando de sua pessoa. Ela apontou
para uma área acima dela e para a direita. Eu vi naquele espaço uma
abertura nas nuvens da glória que a rodeava. Nele havia muitos cavalos,
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ansiosamente batendo no chão. Enquanto orávamos, um foi libertado,
mas os outros se detiveram.
Eu ouvi: "Os cavalos do Apocalipse, eles estão sendo retidos por suas
orações."
Então a cena diante de mim mudou para a Terra, onde vi uma vasta
planície, turbulenta com tempestades de areia, e a grande orbe laranja
do sol no horizonte.
Nossa Senhora falou novamente: "Escassez. O Senhor permitirá que este
país caia de joelhos por causa da fome e do desastre econômico". E nós
estávamos orando: "Mais tempo, mais graça, mais misericórdia pelos
pobres pecadores."
Eu estava pensando que, se orarmos, Deus irá reter Seus castigos e as
pessoas ainda não mudarão, porque não há pressão ou incentivo.
Nossa Senhora, antecipando meus pensamentos, respondeu-me:
"Algumas punições são mitigadas, porque sem suas orações, elas seriam
muito severas. Outros sofrimentos são permitidos para trazer
arrependimento. Tudo é regulado e organizado por Misericórdia.
Observe a cesta de pão de sua nação."
Eu vi um homem de meia idade. Sua barriga era grande e redonda,
saliente. Ele tinha uma fita métrica em torno de sua parte mais larga, e
a medida estava encolhendo com a barriga enquanto eu o observava.
Nossa Senhora disse: "As punições de Deus são ainda misericordiosas
nesta nação, pois o povo dela oferece muitas orações."
O homem poderia ter continuado a emagrecer até uma dimensão
emaciada, mas ele não o fez; em vez disso, ele parecia saudável depois
do processo.
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"Você verá, nos próximos meses, uma redução em sua economia. Essa
pressão muito leve trará muitos à crise. Aqueles cujas vidas são esticadas
por luxos experimentarão desejo. Isso é inevitável com o processo de
emagrecimento. É permitido chamar sua atenção e transformá-lo em
arrependimento.
" Alguns perderão as terras. Haverá muitos fracassos econômicos na
agricultura. Isso irá influenciar sua economia em uma base ampla."
Agora, vejo grãos dourados sendo despejados entre duas calhas de aço
inoxidável que sinto que têm a ver com o processo de fresamento.
Parece haver muito por um tempo, e então o volume desacelera.
Finalmente, tudo o que pode ser visto são dois ou três grãos descendo
para o espaço entre as calhas. Eu sinto que há pessoas em volta,
esperando por mais, mas não vem mais. Há um ar de expectativa, mas
fica desapontado com o silêncio.
"América, não é mais a terra da abundância. Para seus muitos pecados,
o Senhor permitiu isso. Quando, meus filhos, vocês retornarão a Deus?
Terra de Grão Dourado e Oportunidade de Ouro, quando cessará seu
esforço infinito por este tesouro corruptível na Terra, e depositará no
Céu seus tesouros de prata e ouro - onde nem ladrão nem fome podem
entrar e roubar? Terra de grão de ouro, terra de oportunidade de ouro,
você perdeu seu verdadeiro tesouro.
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"Mas o seu Deus misericordioso o restaurará. Pois da Mão da
Misericórdia vêm estes castigos para converter seus corações ao Pão da
Vida."
"Eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram o maná no
deserto, mas eles morreram; este é o pão que desce do céu para que
muitos comam e não morram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu;
quem comer deste pão viverá para sempre; e o pão que eu darei é
minha carne para a vida do mundo." João 6: 48-51.

Jesus é o Pão da Vida, e fizemos disso uma prática para excluí-lo de
nossos governos, economia e escolas, no melhor interesse da "liberdade
de religião". E porque nós temos profanado e insultado a vida humana,
que só Ele tem o direito de terminar. Porque nós adoramos o estilo de
vida, será através do estilo de vida que Ele falará isso conosco.

Volte Para Mim, Humanidade Caída
Festa de Santa Maria Goretti
Julho de 1996
Durante as orações, tive uma visão de Nosso Salvador pendurado na
cruz e estava em órbita da Terra. O sangue corria como rios das mãos e
dos pés de Jesus. Ela fluía de tal forma que circundava o globo.
Ele falou estas palavras: "Eu sou Jesus, o Crucificado, sofrendo aqui nesta
Cruz por você. Volte para Mim, humanidade caída. Volte para Mim. Eu
estendo meus braços abertos. Volte para Mim, humanidade caída.
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"Mesmo agora, torrentes de sangue fluem das minhas feridas. Mesmo
agora Meu povo, torrentes de sangue cobrem sua terra pelo perdão dos
pecados. Mesmo agora eu limpo e perdoo suas iniquidades. Não há fim
para a torrente de sangue que vou derramar pela alma que volta para
mim."

Limusine da Morte
Maio de 1996
Nessa noite, Nossa Senhora apareceu se apresentando em uma
carruagem de diligência preta que estava enfeitada em ouro. Eu ouvi as
palavras "Revolução Francesa". A carruagem era puxada por cavalos de
boa aparência e, quando suas rodas começaram a se mover para a frente,
elas apareceram como moedas de ouro. Lembrei-me das muitas
imagens que Nossa Senhora usou para representar dinheiro.
A Abençoada Virgem começou a falar: "Deste tempo em diante, a queda
das nações e da economia mundial foi planejada. Estes não foram
planos precipitados, mas cuidadosamente lançados em uma base de
engano e destruição de longo alcance. O que foi posto em movimento
então, não será parado."
Eu vi as rodas da carruagem passando sobre os cadáveres das pessoas
na rua como se fossem toras colocadas lado a lado. Não pude deixar de
pensar nesses homens perversos, conspirando para levar a efeito a
destruição de nações e culturas por seus propósitos de poder e controle,
e que estão usando as vidas de pessoas inocentes como as próprias
pedras sobre as quais estão pavimentando seu progresso.
Nossa Senhora falou novamente: "Estes são os que são mortos por causa
da justiça, eles são vítimas inocentes."
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Então ela me mostrou uma limusine preta andando sobre os mesmos
cadáveres na rua. Sua única guarnição era o crânio e os ossos cruzados
na porta traseira do passageiro e o símbolo da Loja Maçônica na porta
do motorista da frente. Morte e destruição estão sendo conduzidas
pelos maçons. Não apenas a morte de nações e povos, mas a morte de
almas até a condenação eterna, envenenadas até a morte por ideologias
que apresentam a moralidade como possível e até mesmo preferível,
sem Deus e santidade pessoal.
Ela continuou: "Isso não será parado. Não pode ser parado. É a maldição
das gerações visitadas sobre o materialismo e a imoralidade das nações."
Agora vejo a porta da limusine aberta, Adolph Hitler, que vinha
cavalgando como um passageiro e então desceu. Nossa Senhora diz: "Ele
é apenas um usado neste plano de genocídio sistemático. Seus nomes
importam pouco. Eles são todos motivados pela ganância, controlados
por Satanás para a destruição da humanidade e da Santa Igreja do Meu
Filho. Eles devem se autodestruir."
Vi a limusine atravessar um abismo e ouvi: "Não há nada muito difícil
para o Senhor. Não há como detê-los. Mas, na plenitude dos tempos,
quando eles servirem a Seus propósitos, eles se autodestruirão."
"Alegrem-se! Pois através dessas provações a Igreja está sendo
aperfeiçoada. Ela está sendo preparada para receber sua recompensa
extremamente grande. Trabalhe com sua oposição para trazer a
verdade. A escuridão fornece contraste para a luz. Use esta escuridão a
seu favor, para mostrar quão corruptos são seus frutos. Apresente a
verdade. Viva a verdade, pois é inteira e brilhante como a vida."
"Ó Filhos da Minha Misericórdia, escolha e coma da Árvore da Vida.
Não compre mais do mercado das trevas, dos frutos corruptos e podres
do diabo. Eu falo a você do materialismo e dos estilos de vida
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complicados aos quais você está escravizado. O tempo que você usa
agora, e como você o usa, determina sua eternidade.
"Se você semear a carne em buscas vãs e sem Deus, você colherá esta
colheita na eternidade. Quando você estiver à beira da morte à beira da
eternidade, verá claramente - mas então será tarde demais para você.
Não perca seu tempo em atividades vãs. Dedique cada momento a Deus
e trabalhe para edificar Seu reino.
"Então, neste momento que determina a sua eternidade, você será
acolhido nos braços satisfeitos e amorosos do seu Deus, que dirá: "Bem
feito meu bom e fiel servo. Entra agora na Minha alegria e na
recompensa que preparei para ti. " Eu sou sua Mãe da Misericórdia; esta
mensagem da Misericórdia está em prepará-lo para o momento
inescapável do seu julgamento.
PAZ."

Uma Geração Selvagem e Sem Lei
Abril de 1996
Nossa Senhora apareceu com um conversível Ford vermelho brilhante
transbordando com jovens da faculdade tendo um 'bom momento real',
obviamente um pouco embriagados.
Ela disse: "Esta é a geração dos anos cinquenta. Um bando selvagem e
sem lei, gravemente carente de moralidade. Esta é a geração no poder.
Eles são o fim de tudo que é ordenado de acordo com a vontade de
Deus.
"Eles são uma lei em si mesmos e são os que têm poder político. Eles são
o fim desta Terra como vocês a conheceram e a trouxeram para a beira
da destruição.
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"Através da aparência do bem, eles trouxeram o mal. Há tanta coisa para
ver em sua influência, tanto que você não reconhece em sua influência
destrutiva.
"Eu pediria para você limitar e restringir o que você traz para sua casa."
Ela estava se referindo à TV que nos foi emprestada para acompanhar
o que vem acontecendo nos EUA nos últimos seis meses desde que
estávamos no exterior.
Nós nunca tivemos uma TV em nossa casa e nos livramos dela logo após
essa mensagem. Notícias ou nenhuma notícia, a influência destrutiva é
insidiosa, não importa o quão aparentemente inocente ela possa
aparentar à você.
(Com exceção de Madre Angélica, claro.)

Negócios Inacabados (purgatório)
Setembro de l995, América do Sul
Jesus veio durante o Rosário e deu esta mensagem.
"Meus filhos, vocês devem estar prontos. O dia está chegando a todos
vocês, em um momento inesperado. Vocês devem estar vigilantes. Vocês
devem vigiar e orar. Vocês devem fazer boas e santas confissões e realizar
sua salvação com tantos atos de caridade quanto possível nestes últimos
dias.
"Purifiquem-se, purifiquem-se, purifiquem-se agora. Não haverá uma
oportunidade depois. Vocês todos têm muito a completar, muito para
compensar. Embora minha graça seja suficiente para purificá-los, vocês
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devem co-redimir a si mesmos, comigo. Vocês devem trabalhar e
trabalhar muito nestes últimos minutos de suas vidas. Arrependam-se,
mudem-se, completem-se nesta hora.
"Eu não desejo que vocês sejam detidos no Purgatório. Em vez disso, eu
gostaria de ter vocês aqui comigo, diretamente e imediatamente no
Paraíso.
"Preparem-se para as suas mortes, todos vocês. Alguns sobreviverão,
outros não. Agora é muito necessário reunir seus assuntos e ter suas vidas
limpas e prontas para Mim, quando eu vier para vocês. Eu te amo mais
intimamente e desejo preservá-los por pouco tempo, então eu irei levá-los
para o Céu Comigo."
Ao relembrar essa mensagem e a urgência com que foi falada, o tempo
é uma questão da graça e provisão de Deus para nós.
É 2001 e ainda estou tentando obedecer a esta mensagem e cumprir os
pedidos do Senhor para mim. Eu sou tão grata que Ele nos dá mais
tempo, mais graça e mais misericórdia, porque ainda resta muito para
se fazer.

Eu Sou a Mãe dos Mártires
Setembro de 1995
Nessa noite, vi Nossa Senhora com um vestido vermelho e véu branco
com uma coroa de ouro incrustada de grandes rubis.
Ela disse: "Eu sou a Mãe dos Mártires. Não suponha que aqueles que
morrem no Castigo, como vítimas inocentes das circunstâncias, não
sejam contados com os santos mártires. Eu sou a Rainha dos Mártires.
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As vítimas inocentes do Castigo vão estar no Céu, comigo. Eles têm
muito a esperar."
Eu os vi como suas próprias servas e servos. Havia um prato de prata
brilhante, no qual foram colocados bules e xícaras de prata. Senti muita
paz e alegria, iluminadas por uma fonte de luz infundida por toda parte.
Parecia que eu estava no Palácio de Nossa Senhora.
"Eu estou dando esta mensagem para você para todos aqueles que
perderão seus entes queridos ... que sua dor não será insuportável. As
vítimas inocentes da mão arrebatadora da justiça de Deus serão servos
no meu palácio no céu.
"Que as famílias destas almas saibam que grande é a glória que elas
gozarão em minha santa presença e nas Cortes do Altíssimo.
As orações que eles oraram por seus entes queridos se tornarão as
orações que seus entes queridos orarão por eles em minha presença.
Eles não devem se entristecer por muito tempo, pois aqueles que foram
adiante deles receberão a melhor porção.
Eles estão, no entanto, em luto por aqueles perdidos para Deus e ainda
no mundo. Para aqueles que ainda há um tempo de graça e
oportunidade para a salvação."

133

CAPÍTULO NOVE

ENTRE NAS DOBRAS DE SUAS VESTES

Oração e Descanso em Deus
Um convite para orar e no adentrar nas dobras de Suas vestes e além
em Seu Sagrado Coração, para fazer deste seu santuário.
Pois em breve na Terra não haverá outro lugar para ir.
Eu desejo que meus filhos aprendam esta arte agora, antes que a hora
da necessidade os atinja.

Faça do Meu Coração o Teu Santuário
Esta noite, o Senhor apareceu pela primeira vez pairando sobre a Terra.
Eu ouvi a voz de Nossa Senhora dizendo, "Destacamento", e notei como
Seus pés não tocavam a Terra, nem havia laços com ela. O céu estava
atrás dEle e seus braços estavam estendidos em um gesto de convite.
Lembro-me de dizer: "Vamos viver esta peregrinação terrestre como se
já estivéssemos no céu com Ele."
Então Nossa Senhora de Fátima apareceu, coberta de ombro a braço
com os Rosários que ela estava desmaiando. (Por favor, refira-se à
mensagem, O Rosário Feito Sob Medida, Alfaiataria da Mãe de Deus.)
Ela havia reunido esses Rosários para cada alma na sala de acordo com
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as necessidades deles, com as quais ela estava intimamente
familiarizada.
Uma pequena igreja branca, reminiscente da velha escola, apareceu
diante de mim. Ao estudar a entrada, vi o Senhor Jesus Cristo muito
grande, em pé na frente. Ele estava na verdade na entrada do prédio,
mas os pés dEle tocaram o chão e a sua cabeça ao telhado pontiagudo.
Seus braços estavam estendidos para os lados do prédio. Luz emanava
dEle de uma maneira muito convidativa.
Nossa Senhora começou a falar: "Este é um convite para orar, para
entrar nas dobras de Suas vestes e além em Seu Sagrado Coração, e fazer
deste o seu santuário - pois em breve na Terra, não haverá outro lugar
para ir. Sempre haverá o sacrifício da missa, mas nem sempre o prédio
para se retirar do mundo.
"Eu desejo que meus filhos aprendam esta arte agora, antes que a hora
da necessidade os atinja. Eles devem aprender a entrar no Coração de
Deus e torná-lo seu santuário. Lá eles serão equipados para a batalha
sem, e os inúmeros combates espirituais dentro. Lá vou ensiná-los a
combater com seu inimigo mortal, Satanás. Eles devem aprender esta
arte agora. Esta noite, eu estou dando esta graça a todos e cada um. É
uma planta delicada que deve ser adequadamente nutrida e cuidada. Eu
abençoarei suas vidas interiores como um prolífico jardim de rosas."
Eu vi um jardim lindamente cultivado em plena floração. Muitas
abelhas estavam zumbindo sobre a polinização das flores. Eu ouvi:
"Muitas polinizações, o Espírito Santo as fará florescer.
Este é o Jardim do Senhor, meus filhos. Isto é para ser seus corações,
um jardim de rosas perfumadas, uma morada para o seu Deus
perfumado com petições. "No centro deste jardim está um aglomerado
de lírios." Esta é a sua pura intenção: fazer a vontade de Deus somente
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e mantenham-se limpos de manchas, rugas e manchas até a vinda do
Senhor.
Eu venho chamar meus filhos para a oração e a vida interior

O Rosário Transformador, Alfaiataria de Maria
Durante o Rosário, quando Nossa Senhora apareceu na sala, os corações
de todos os presentes tornaram-se transparentes. Muitas aflições e
fardos diferentes, que antes eram invisivelmente enterrados, vieram à
tona. Cada alma era singularmente diferente em suas necessidades.
Então Nossa Senhora se virou para mim, resplandecente em vestes
brancas que brilhavam, lançando luz sobre a escuridão ao seu redor.
Seus braços estavam abertos como em Nossa Senhora da Graça e
cobertos do ombro à ponta do dedo com rosários de todos os tipos,
cores, formas e tamanhos.
Ela sorriu docemente, em seguida, virou-se para as pessoas na sala indo
para cada um e entregando-lhes o próprio rosário destinado a suas
necessidades especiais.
Eu não me lembro se ela falou, mas eu entendi que ela sabia o estado de
cada alma presente e estava preparada para encontrá-los exatamente
onde eles estavam, com o remédio de oração perfeito. Cada rosário foi
projetado para trazer aquela alma particular através de sua presente
provação e santidade, de acordo com sua disposição de responder ao
seu dom e as graças que Nosso Senhor libertaria para eles com a
intercessão de Nossa Senhora.
O Trono de Deus Pai também apareceu na sala acima do povo, e Ele
estava sentado sobre ele, resplandecente em luz branca prateada
brilhante com tons dourados. Os raios da Divina Misericórdia saíam do
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coração do Pai e multidões de graças eram distribuídas. Jesus também
apareceu na sala, mas Ele caminhou no chão entre as pessoas que
estavam sentadas, tocando algumas e olhando para os outros. Raios da
Divina Misericórdia emanavam de Seu Sagrado Coração, banhando
todos na sala.
Na sequência desta reunião, fui guiada pelo Espírito para colocar em
forma escrita o método de oração do Rosário que me foi dado na minha
conversão à Igreja Católica, O Rosário Transformador e Santificador.
Tantas vezes somos tentados a nos apressar durante o Rosário,
deixando ele com pouco significado, acreditando que as graças só
podem ser dadas na recitação superficial das orações. No início do meu
relacionamento com a Mãe de Deus, foi-me mostrado que ela estava
satisfeita com um lento Rosário contemplativo, cheio de significado e
intenção, e que orava assim, Nosso Senhor consistentemente revelaria
a Si mesmo e a Sua Mais Santa Vontade para mim em oração. Esse
método não era só para mim, mas para qualquer um que buscasse um
relacionamento real de comunicação significativa com seu Salvador.

Quatro Livros Indispensáveis:
TRUE DEVOTION TO MARY,
St. Louis de Montfort. Estudando a doutrina mariana.

, por

THE IMITATION OF CHRIST,
, por Thomas A
Kempis. Exercícios curtos para leitura diária e exame de consciência.
A SANTA BÍBLIA, Qualquer versão católica para a leitura diária,
reflexão, meditação e formação para nos ajudar a conformar nossas
mentes a Cristo.
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Um diário, em espiral ou encadernado, páginas pautadas para escrever
em cada dia, percepções espirituais, impressões ou diálogos interiores
com Deus.
PREPARAÇÃO
•

Livre de interrupções, um espaço de oração privado, talvez até
mesmo um altar privado.

•

Bem descansado.

•

Estimulado mentalmente, pronto para o estudo, talvez uma
xícara de café ou chá. Deixe pelo menos uma hora e quinze
minutos a duas horas de tempo de oração ininterrupto. Quanto
mais você investir em seu relacionamento com Cristo, mais
crescerá em proximidade com Ele.

OS PRIMEIROS QUINZE MINUTOS
Faça uma leitura da Imitação de Cristo, talvez também as leituras da
missa, e reflita sobre as atitudes do seu coração. Examine sua
consciência.
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"Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de
apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável
a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com
este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa
mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita
vontade de Deus." Romanos 12

"Este é aquele que eu aprovo: o homem humilde e aflito que treme
da minha palavra." Isaias 66:2b

Não tenha medo de vir ao nosso amoroso Senhor com todas as falhas
que Sua graça permite que você perceba sobre si mesmo.
"Os justos clamam, e o Senhor ouve, e os livra de todas as suas
dificuldades. O Senhor está perto daqueles que são de coração
quebrantado; e salva também o contrito de espírito. Muitas são as
aflições do justo; mas o Senhor o livra de todas.;" Salmos 34: 17-19

"Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado; um coração
quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás." Salmos 51:17

Faça um bom ato de contrição e medite no Salmo 51, recitando-o
devotamente em seu coração para o nosso bom Deus. Certifique-se de
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trazer qualquer amargura ou falta de perdão a Deus para a limpeza.
Pode levar algum tempo para você ser totalmente perdoador de outro,
mas o próprio fato de você ter abertamente confessado sua culpa e ter
pedido a Deus para ajudá-lo com isso, predispõe você a receber Suas
graças.
VENHA AO PÉ DA CRUZ, DE ROSÁRIO NA MÃO, COMO UM
MENDIGO
"Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes "." Portanto,
submetam-se a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Aproxime-se de
Deus e ele se aproximará de você. Purifique suas mãos, seus pecadores e
purifique seus corações de duas mentes. Humilhai-vos perante o Senhor e
Ele vos exaltará." Tiago 4:6b,7,8, and 10
"Aqueles que vivem de acordo com a carne estão preocupados com as
coisas da carne, mas aqueles que vivem de acordo com o espírito com as
coisas do espírito. A preocupação da carne é a morte, mas a preocupação
do espírito é a vida e a paz." Romanos 8:5,6

"Pois a graça de Deus tem aparecido salvando a todos e nos treinando
para rejeitar modos sem Deus e desejos mundanos e viver de maneira
temperada, justa e devota nesta era." Tito 2: 11,12
Traga todas as suas falhas de caráter a Nossa Senhora e Nosso Senhor,
submetendo-as à oração do Rosário, combinando as virtudes de Jesus e
Maria com suas falhas. Implore por essa graça.
Diga cada oração LENTA E COM SIGNIFICADO. Quando você faz
um exame oral, pára para pensar cuidadosamente antes de responder?
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Pense cuidadosamente antes de você fazer o sinal da cruz. Este é um
momento muito sagrado e especial entre você e o Pai, o Filho e o
Espírito Santo. Quando você diz o Pai Nosso, realmente centra a visão
de sua alma em Sua glória no céu. Você está falando com Ele.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o
vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão
nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós
perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas
livrai-nos do mal. Amém.
Quando você diz a Ave Maria, visualize os mistérios, meditando neles
como se fosse um espectador na cena. Ofereça a Maria a preocupação
do seu coração simultaneamente. Reflita frequentemente sobre o amor
e a bondade de Deus, a influência que Maria tem no Coração do seu
Filho Divino para ganhar graças para você.
Ao invés de pensar sobre suas falhas e que você não merece essa graça
de Deus, tenha confiança em seu cuidado materno por você e
misericórdia infalível e ilimitada de Deus.
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.

"Sendo confiante nisto mesmo: que aquele que começou a boa obra
em vós a realizará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6 e
portanto, amados, essas promessas, purifiquemo- nos de toda a
imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no
temor de Deus." 2 Coríntios 7:1
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DESCANSO EM DEUS
Se durante o Rosário, muitas vezes por volta da 4ª década, você sente
uma profunda paz e a necessidade de simplesmente descansar em Deus,
ou meditar em um insight, deixe-se levar. O Rosário é uma oração
mental. As orações mentais nos levam a Deus, nos preparam para
repousar nEle, assim quando Ele bate no seu ombro, por assim dizer e
diz, "Sente-se comigo", faça sua oração mental e entre no Seu Coração,
onde você pode dizer tudo, dizer coisas, e receber e dar amor
livremente, em espírito e em verdade.
Isso muitas vezes se torna um tempo de instrução em santidade da
própria boca de Deus. Eu pego meu diário e escrevo do coração minhas
preocupações. Muitas vezes recebo respostas que trazem paz profunda
e soluções sagradas. Eu também os escrevo, e eles se tornam âncoras
durante tempestades, quando eu volto e releio as promessas de Deus
para mim.
Frequentemente, eu também tiro minha Bíblia, faço o sinal da cruz,
abro e começo a ler. Às vezes, o Espírito Santo destacará em meu
coração uma certa Escritura que é como um remédio em minha alma
para uma determinada situação com que estou lidando. Isso é chamado
de Rhema, uma palavra iluminada de Deus, só para você. Isso traz
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poderosas doses de fé e confiança em Deus. Eu aprecio e medito sobre
esta Escritura, permitindo que ela transforme minha mente.
" E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados
pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus." Romanos 12:2
"Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é
honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável,
tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor,
nisso pensai." Filipenses 4:8
Chegará um tempo em que seu Rosário estará completo. Isso pode não
ser necessariamente quando você terminar. Depois do seu tempo
contemplativo com Ele, você pode se sentir tão completo que tudo o
que resta para você fazer é agradecer. Quando chegamos a Deus assim,
com grande seriedade, estamos cumprindo as palavras dessas
Escrituras.
"Não tenha ansiedade alguma, mas em tudo, pela oração e petição, com
ações de graças, faça seus pedidos conhecidos por Deus. Então a paz de
Deus, que ultrapassa todo o entendimento, protegerá vocês que estão
sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Toma o meu jugo sobre ti e
aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração; e você
encontrará descanso para si mesmo. Pois meu jugo é fácil e meu fardo
é leve." Mateus. 11:28-30
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Em agradecimento do coração, agradeça a Ele por Sua misericórdia,
perdão e instrução, estando ao seu lado e por Seu amor
incondicional e paciência. Vá com fé, sabendo que Deus deu a você
seu pão diário e que "Aquele que começou uma boa obra em você
continuará a completá-la até o dia de Cristo Jesus". Filipenses 1:6

Muitas vezes, com meu fardo completamente erguido, eu rezava a
última parte do Rosário em ação de graças e beijava as Escrituras, o
crucifixo ou quaisquer outros objetos pelos quais Deus tenha me
visitado. Assim, o Rosário tornou-se purificador através da Palavra de
Deus, inspirando através da meditação sagrada sobre os mistérios e
virtudes nele encontrados, formativos e instrutivos trazendo graças
substanciais, especialmente a fé, para nos ajudar a rejeitar o raciocínio
do mundo e depositar nossa confiança. totalmente nos caminhos de
Deus.
"Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem
fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos
escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei
medita de dia e noite. E ele será como a árvore plantada junto a rios
de água, que geram seu fruto em sua estação; sua folha também não
murchará; e tudo aquilo que ele faça, prosperará." Salmos 1:1-3

Pérolas Não Crescem em Piscinas Infantis
Durante o Rosário, vi um belo ovo de feldspato branco, do tipo usado
como ornamento, Nossa Senhora o abriu e tirou um Rosário que foi
feito inteiramente da Madre Pérola. Perguntei a ela o que o ovo
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representava e ela respondeu: "Um ovário". Eu entendi isso como
significado do seu próprio ventre, que alimenta seus filhos cristãos.
Pombas luminosas voaram do seu coração carregando trens de luz e
aterrissando em pessoas diferentes na sala. Ela falou e disse: "As pérolas
deste Rosário representam vocações, o fruto da oração. Se você deseja
obter e manter a Pérola de Grande Valor, você deve recitar estas orações
com profunda devoção. Pérolas não crescem em piscinas rasas, mas em
águas profundas e você deve aprender a nadar nessas águas profundas,
imergindo-se nas insondáveis profundezas da misericórdia e
praticando obras de misericórdia
"Você deve ir mais fundo em suas orações."
"Muitos têm nadado nas águas rasas de uma piscina rasa; isso não é
como Deus quer. Há muita necessidade de profundidade. Profunda e
profunda devoção. Eu serei fiel em levá-lo a isso, se você cometer duas
horas de tempo ininterrupto coMigo, não incluindo a Missa."
(A missa é absolutamente essencial como o coração da nossa devoção.)
Neste ponto, vi Nossa Senhora na proa de um barco em uma
lagoa. Ela graciosamente mergulhou na água, indo muito fundo. Então
ouvi: "Vou mostrar a você como mergulhar nessas pérolas". Na cena
seguinte, ela emergiu da água segurando um punhado de pérolas
reluzentes. Ela disse: "E eles terão pérolas, uma multidão delas. Estas são
as almas que eles conduzirão a Cristo.
"Preciosos, preciosos, são os corações que receberão e viverão
esta mensagem, pois o Reino dos Céus será dado a eles."

Ore Rosários Constantemente
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Esta noite, Nossa Mãe da Misericórdia me lembrou da mensagem "Leite
da Bondade Humana", na qual ela apareceu com três cascatas de leite
saindo de seu coração. Naquela época, havia muitas famílias que
estavam sofrendo dificuldades e provações que as sobrecarregavam até
o limite. Ela ofereceu essa cascata de leite para alimentá-los e fortalecêlos, acrescentando a exortação ao repouso, como uma criança no colo
da mãe, porque ela os apoiava em todos os seus sofrimentos.
Hoje à noite, vi a cascata de leite novamente e lembrei da
doçura que encheu minha alma quando estendi minha mão com um
copo e bebi dele. Eu também estava passando por testes extremos na
minha família.
Então ela falou: "Todas as famílias neste momento estão passando por
extrema angústia, mas eu providenciei para as suas necessidades. Elas
devem vir a mim, com Rosário na mão. Rosário após Rosário depois do
Rosário, Rosários contínuos.
"Rosários contínuos, meus filhos, se você deseja mudar. Você deve rezar
os Rosários continuamente. São entregues a Mim para ajudá-lo, mas
vocês devem orar Rosários continuamente, porque vocês estão sob
ataque continuamente, continuamente - porque o tempo é
extremamente curto. Não sinta que cumpriu seus deveres com um só
terço e depois venha a Mim chorando, porque as coisas pioraram; sua
oposição é formidável. Todo poder na Terra e no Céu me foi confiado,
mas você pede muito pouco - portanto você recebe tão pouco.
"Peça muito meus filhos. Peça continuamente, meus filhos, e eu abrirei
as janelas do Céu e vocês receberão continuamente. Vocês recebem
pouco se vocês pedirem pouco. Peçam muito. Peçam muito. Eu estou
contigo sempre. Peça esta graça (oração contínua do Rosário). Isso
também é seu para pedir. Nada será impossível para vocês, se vocês
continuarem pedindo. Peçam também a outras pessoas fora de seus
corações e suas necessidades. Este ato de caridade aumentará o dobro
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da colheita de suas orações. Quão perigoso é o seu tempo! Quão
grandioso é o Reino dos Céus em seu meio; quão infinitamente
poderoso seu Deus cujo amor por você é sem fim."
Quando Nossa Senhora trouxe o Reino de Deus em nosso meio, meus
olhos se abriram para ver espiritualmente todos os tipos de atividade
angelical na sala. Foi-me dado a entender que quanto maiores as forças
do mal alinhadas contra o crente, maior a atividade de oposição contra
os santos de Deus quanto maiores as hostes angelicais enviadas para
ajudar, lutar e ajudar.
Tanto maiores as virtudes que o crente deve exercitar e crescer para
permanecer firme e aumentar em santidade.
Os demônios não podem exercer qualquer influência em uma alma
onde a virtude oposta (à tarefa dos demônios) está presente, altamente
cultivada e aperfeiçoada.
Por exemplo, alguém que é aperfeiçoado em humildade não pode ser
usado para pecar por meio de presunção ou orgulho. Mas se uma alma
falha em aperfeiçoar a virtude nessa área, ela pode ser movida pelo
amor-próprio a cooperar com um demônio do Orgulho para manchar
a reputação de outra pessoa por meio de fofoca ou fazer uma escolha
errada em um momento crítico que mudará o destino de muitas almas.
Nada acontece sem a permissão de Deus; tudo é permitido para a
perfeição da virtude que, como um músculo, deve ser exercida pelas
tentações de se tornar forte e saudável. E assim é que nosso bom e
amoroso Senhor nos enviou Seus anjos para nos ajudar a exercer a
virtude, e quando exercemos a virtude, estamos demonstrando o Reino
de Deus em nosso meio. Estamos abrindo as portas para as hostes do
Céu que, com nossa cooperação, vencerão todos os poderes do Inferno.
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Vamos responder generosamente ao convite de Nossa Senhora para
rezar continuamente o Rosário.

Descanse em Meus Braços
O Senhor Jesus veio esta noite, segurando um cordeirinho. Era
tão branco e puro, macio e encaracolado. Inocentemente, descansou
pacificamente em seus braços. Ele segurou a criatura para mim e para
todos na sala como um exemplo para nós, de como somos tratáveis.
O dicionário define esta palavra, Tratável: facilmente gerenciado ou
controlado, fácil de lidar, dócil.
Exemplo: Cães são mais tratáveis que mulas.
Cordeiros por natureza são inquietos e brincalhões, eles
também são facilmente assustados. É preciso estar intimamente
familiarizado com as pequenas criaturas antes que elas cheguem a você
ou permitam que você as toque, e muito menos descanse pacificamente
em seus braços.
Nós humanos também somos desta natureza cautelosa, e nossa
exortação do Senhor por este exemplo é para nós descansarmos nos
braços dEle. Permitir que nos tornemos intimamente familiarizados
com Ele, reconhecer que Ele nos conhece por quem e o que realmente
somos, e que Ele nos ama desse jeito.
Nestes dias, especialmente entre aqueles de nós que têm o dom
de línguas e a adoração de forma livre, há uma inquietação e uma
tendência a sermos impelidos e constantemente movermos os lábios
durante o louvor e a adoração. Mas depois de algum tempo, Nosso
Salvador deseja que descansemos em Sua presença. "O Senhor habita
nos louvores do seu povo."
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E depois que entramos em adoração profunda, Ele vem até nós
e deseja que deixemos todos os nossos artifícios, orações mentais e
canções para permitir que Ele agora fale conosco. Para se tornar
contemplativo; contemplá-lo em seu santuário, isto é, nossos corações
e os louvores que ressoam dentro deles.
A mensagem deste pequeno cordeiro deve ser manejável. Nossa
inclinação natural é brincar e vagar, mas através da graça de Deus, esta
tendência pode ser superada pelo Mestre Pastor, assim como Ele
acalmou o cordeiro, Ele nos acalmará se cooperarmos e
correspondermos com a graça.
Ele está dizendo: "Eu desejo que você se torne tratável e descanse em
Meus braços."
Não sejamos como os filhos de Isaías 28 e 30: "Este é o repouso
por meio do qual vós podeis fazer o cansado descansar e este é o
agradavelmente novo, ainda assim eles não ouviriam". E, " Em retornar
e descansar vós sereis salvos. Na quietude e na confiança estarão vossa
força. E vós não quisestes."
Nos deixe juntar nossos corações com o salmista e com um ato da
vontade entrar no descanso do Senhor com coração e mente e lábios,
"Verdadeiramente, eu fixei minha alma em silêncio e paz. Como uma
criança que está nos braços da sua mãe , mesmo assim minha alma Oh,
Israel, espera no Senhor agora e para sempre."
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FORMADO POR SEU ESPÍRITO
OUVINDO MUITO CUIDADOSAMENTE

Os conselhos de Deus não podem ser abordados com mente dupla ou
coração, não podem ser recebidos ou claramente compreendidos.
A honestidade interior diante do Senhor do Céu e da Terra é um
absoluto.
o erro,
fraco em entendimento, sem substância ou virtude, um mendigo ao pé
da Tua Cruz tem piedade de mim, concede-me a luz."
E Jesus sorria gentilmente, abrindo Suas Palavras para mim,
transmitindo Sabedoria e Compreensão. Jesus é Paz, a Assinatura do
Espírito Santo é a Grande Paz Interior.
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Rhema: A Palavra Ungida de Deus

Um método de Transformação do Coração
Conversa com Deus

Além das técnicas que compartilhei com você ao orar o Rosário para
trazer transformação para sua vida pessoal, eu gostaria de compartilhar
uma técnica de conquistar a Mente de Cristo por um tempo e uma
circunstância em particular em nossas vidas pessoais.
Muitas vezes acontece que nos sentimos secos e perdidos na oração; nós
não sabemos onde estamos com Deus. Sentimo-nos distraídos e nos
preocupamos com muitos "dever-ter-do-ser", em vez de confiar na
grande misericórdia e bondade de Deus ao permitir nossas falhas e
pecados pessoais. Uma vez que chegamos ao estado de contrição e
pobreza espiritual descrito nas páginas dois e três, e estamos sendo reais
com Deus em nossas orações, podemos esperar sermos não como os
deuses surdos e mudos de gesso e ouro que os pagãos antes adoravam,
mas sim vivendo, cuidando, amando a Deus - ouvindo, respondendo,
guiando e guiando-nos.
"As Minhas ovelhas ouvem a Minha voz."
Como é o cumprimento desta Escritura se não podemos ouvi-lo? E
como podemos ouvi-lo, se Ele não fala para nós?
Descobri que uma das vozes mais confiáveis, se não a mais confiável, de
Jesus, está na Palavra vivificada de Deus, estimulada especialmente para
você e para mim, em nosso tempo de necessidade. Isso não deve ser
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abordado com uma mente ou coração duplo, pois os conselhos de Deus
não podem ser recebidos neste estado e ser claramente compreendidos
ou seguidos. É por isso que a honestidade interior perante o Senhor do
Céu e da Terra é uma necessidade absoluta no início deste tempo com
Ele.
É melhor para você que você não se aproxime do Senhor dessa maneira
até saber que estabeleceu sua própria agenda e está disposto a fazer todo
sacrifício pessoal para agradá-Lo. Se você não se aproximar do Senhor
dessa maneira, é provável que escolha uma Escritura que se adeque à
sua agenda pessoal e, com confiança, ande por erros; acreditando, ao
contrário, que você tem a perfeita vontade de Deus para a sua situação.
Vindo então ao Senhor com um coração puro, invoque o Espírito Santo
em oração. Coloque sua Bíblia diante de você, sem marcadores ou
quaisquer outros itens colocados entre as páginas. Eu abro a capa da
frente para não atrapalhar. Então faço o Sinal da Cruz, meditando
devotadamente na Santíssima Trindade, na capa interna e abro onde
quer que meus dedos toquem. Então eu leio tudo nas duas páginas.
Às vezes, um determinado título chama minha atenção, ou até mesmo
uma determinada passagem. Mas geralmente, leva tempo para esperar
no Senhor e ler entre as linhas para ouvir particularmente o que Ele está
me dizendo diretamente para essa situação. Eu repito esse processo
mais duas vezes, geralmente, especialmente em situações difíceis de
entender. Desta forma, o Senhor é capaz de me mostrar um tema
recorrente, um fio de ouro de sabedoria que percorre todas as leituras e
fala de cura e paz para a minha situação.
A marca do Espírito Santo que conduz a sabedoria, é isto: Paz. E nosso
bom Deus transmitirá essa qualidade ao seu tempo quando você tiver
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compreendido plenamente e aceitado Sua perfeita vontade para você.
Além disso, porque você O buscou com um coração puro, Ele lhe dará
coragem para viver o conselho piedoso que você recebeu.
Se você tiver dificuldades para discernir, e as coisas não estiverem se
juntando e fazendo sentido, vá até Maria. Na verdade, quase sempre uso
esse método quando rezo o Rosário. Eu trago todos os meus problemas
para Nossa Senhora, e ela me traz ao seu Filho, e Ele me responde muitas vezes através das Escrituras. Na verdade, Ele me entrega a Bíblia
(eu vejo isso no espírito) e diz: "Eu vou ajudá-la; vamos às Escrituras".
Eu sempre escrevo os números das páginas em meu diário junto com as
referências das Escrituras e as numero, assim:
1. Provérbios 3:5,6
2. 1 João 2:27
3. João 16:33
Depois de ler todos os três, você pode marcar na forma de narrativa os
significados que foram mostrados, e isso se tornará uma resposta clara.
Assim, conheço a ordem na qual o Senhor está conduzindo meu
pensamento. Muitas vezes, se não consigo discernir prontamente o que
está sendo dito, abro três vezes e vejo qual é o assunto em comum, além
de usar mais tempo com as décadas do Rosário para obter a ajuda de
Maria.
Eu também clamo ao Senhor desta maneira: "Senhor, você sabe que eu
sou apenas um mortal, propenso a erros e fraco em entendimento. Eu
chego ao pé da Tua Cruz, como um mendigo, totalmente desamparado.
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Tem misericórdia de mim e concede-me luz ".
E Jesus sorrirá gentilmente e abrirá o significado de Sua palavra pessoal
rapidamente para mim, de modo que terei sabedoria e entendimento mas acima de tudo, Paz. Jesus é paz; A assinatura do Espírito Santo é a
grande paz interior.
Se acontecer de você se voltar para uma página ou mapa em branco, o
Senhor talvez esteja dizendo: "Eu já te dei todas as respostas que você
precisa". Nesse caso, seria presunção continuar perguntando. Outras
vezes você irá abrir duas vezes na mesma Escritura. A menos que sua
Bíblia tenha uma página amassada, o Senhor provavelmente está
dizendo: "Sua resposta ainda está naquela leitura".

Como Resolvemos uma Crise Familiar
Certa noite, no final do outono, meu marido, meus filhos e eu
estávamos a caminho de uma montanha no interior do estado de
Wyoming, na interestadual, indo em direção a Montana. Foi uma
jornada difícil do Novo México em nosso ônibus de viagem de 40 pés e
houve muitos reparos. Estávamos todos sem dinheiro e esgotados.
Quando mudamos para a primeira marcha para fazer o ônibus subir o
nível, o motor morreu completamente. Nós recuamos um pouco e
estacionamos ao lado da interestadual. Nós sabíamos que tinha algo a
ver com a linha de combustível, e meu marido levantou o capô, e
descobriu que era a bomba de combustível que tinha acabado de pifar.
Foi uma jornada difícil e nos desanimamos.
Agora, todas as crianças tinham suas próprias versões da Bíblia, de
acordo com suas habilidades de ler. E nós lhes dissemos: "Ore, vá ao
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quarto dos fundos (nossa pequena capela no ônibus) e ore, ore, ore. Está
ficando escuro e ninguém pode nos ver ao longo da estrada. E, além
disso, não temos dinheiro para as peças ou um caminhão de reboque. E
se há um momento para orar, esse é o momento!! "
Então, as crianças (todas as quatro) foram para o quarto dos fundos,
oraram e abriram suas Escrituras. Nós não lhes pedimos para fazer isso,
eu acho que elas viram que precisávamos de uma Palavra (rhema), e
percebemos que estávamos muito chateados para conseguir isso para
nós mesmos - então eles foram trabalhar.
Logo ouvimos: "Mamãe, papai, adivinha o que é?" Nós não estávamos
com disposição para jogos ou mais más notícias, mas eles rapidamente
colocaram nossa ansiedade em fuga quando disseram: "Todos nós
abrimos nossas Bíblias para a parábola do Bom Samaritano !!!"
Bem, isso nos deu coragem e partimos na van, indo para a primeira
saída - que era um lago de pesca de esportista no meio do nada. E
aconteceu de ter uma cabana de caça com uma estátua de Maria no
jardim da frente e uma cruz gigante na colina atrás dela. Eu bati na porta
da frente e um homem respondeu. Eu disse: "Oi, nós somos
missionários católicos e nosso ônibus de turismo de 40 pés parou na
interestadual a cerca de cinco quilômetros daqui. Nós realmente
precisamos de ajuda".
Ele respondeu: "Vocês são missionários católicos ????" com um grande
sorriso e olhos azuis brilhantes. Nós respondemos: "Sim, senhor, e
estávamos a caminho de Montana quando a bomba de combustível
pifou em nosso ônibus de viagem."
Ele respondeu com um grande gesto: "Bem, eu sou seu anjo! Espere um
minuto que eu vou pegar minha caminhonete e te rebocar aqui até a
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pousada. Você pode ficar aqui hoje à noite, e amanhã vamos consertar
seu ônibus e você poderá voltar ao seu caminho - ou ficar por alguns
dias e vamos mostrar a vocês algo por aqui. " Para isso, tivemos que
responder que não tínhamos mais dinheiro para pagar por hospedagem
ou reparos. Ao que ele respondeu que esta era sua cabana de caça e
estava tudo sobre o controle dele.
Bem, claro, ele não era um anjo, mas um homem. Um bom e devoto
homem católico e certamente o Bom Samaritano que Nosso Senhor
dissera que viria em nosso socorro. Ele não só nos colocou por três dias,
corrigiu vários problemas mecânicos e colocou gasolina em nosso
veículo. Mas nós compartilhamos Jesus com ele e sua família, e todos
nós recebemos o ministério nas terras selvagens de Wyoming.
O Senhor, através de Sua Palavra rápida para nossa situação, nos disse
para esperar assistência completa em nossa hora de necessidade, assim
como o homem samaritano que vestiu as feridas daquela vítima dos
ladrões e o levou à uma pousada onde pagou antecipadamente por
todas as suas necessidades. Ele disse a cada um dos nossos quatro filhos
a mesma coisa, através de quatro diferentes versões da Bíblia, uma para
um aluno do jardim de infância. Se Ele puder fazer Seus cordeirinhos
ouvirem a Sua voz, certamente, com pureza de coração, Ele se fará ouvir
a cada dia em nossas vidas de acordo com nossas necessidades e nossos
esforços para alcançar a Ele, Nosso Bom Pastor.

Livros para Uso na Formação de Nossa Consciência
•

A IMITAÇÃO DE CRISTO, de Thomas A. Kempis, qualquer
edição tradicional.
Este livro é como segurar o
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espelho de Deus diante do seu rosto. Usando uma leitura
seletivamente a cada dia, irá familiarizar você com a Mente de Cristo
e como nós devemos pegar a nossa cruz e segui-lo. Eu uso primeiro,
pois é como um bisturi para cortar o coração da questão que Deus
quer abordar no dia.

•

TRANSFERÊNCIA DE CONFIANÇA À PROVIDÊNCIA
DIVINA, Padre Jean Baptiste Saint-Jure S.J., Tan Publishers. Este
livro é um remédio muito forte para a mentalidade americana
autossuficiente, independente e materialista. Prova repetidas vezes a
absoluta necessidade da dependência da providência para a alma
consagrada que busca sinceramente a santidade pessoal em sua vida.

•

MISERICÓRDIA DIVINA EM MINHA ALMA, Santa Faustina
Kowalska. Este livro, um diálogo entre um Santo e Cristo, é
profundamente relevante para a nossa época de orgulho e
desobediência. Sua resposta à graça é tão perfeita que dificilmente
poderíamos ter um modelo melhor (além de Maria). É um perfume
suave para a alma depois de ser confrontado com deficiências, seu
remédio é o descanso na misericórdia de Deus.

•

PEQUENAS FLORES DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. A capa
azul e branca, ou qualquer boa edição tradicional sem interpretações.
São Francisco foi criado durante uma época de grande corrupção na
igreja. Sua resposta profundamente pura ao Evangelho contribuiu
muito para resgatar a Igreja e dar o exemplo para todos os cristãos
seguirem se vivessem como os primeiros apóstolos, além de
reorganizar para nós nossa moralidade corrompida e distorcida do
materialismo, que não era menos problema em seu dia do que nos
nossos.
A vida durante a era de paz prometida por Nossa Senhora será muito
parecida com a vida que São Francisco escolheu para viver com seus
primeiros seguidores. Este livro contém histórias encantadoras e
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verdadeiras do dia-a-dia.

•

OMNIBUS DE FONTES DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS,
Franciscan Herald Press, Chicago, Illinois. Este livro é muito mais
profundo e detalhado sobre a vida dos primeiros franciscanos. É na
verdade uma coleção de muitos livros, Biografias de São Francisco de
São Boaventura, Celano e Espelho da Perfeição, Lenda dos Três
Companheiros, Pequenas Flores e Sacro Commercium, que é o
clássico diálogo alegórico com a Senhora Pobreza que mostra o
esplendor de esta virtude. Foi reimpresso recentemente em um
conjunto de dois volumes.

•

A DEVOÇÃO AO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, por
padre. John Croiset, S.J. Este é um excelente livro sobre as disposições
apropriadas do coração necessárias para a devoção autêntica ao
Sagrado Coração de Jesus. Há uma série de belas promessas feitas para
aqueles que praticam essa devoção autenticamente. Entre eles está o
favor do consolo de ouvir e ver o Senhor em nossas almas que
podemos ser direcionados em fazer a Sua Santa Vontade, bem como
fortalecer as graças antes e depois das provações.
Quando aberto com a inspiração do Espírito Santo, é uma fonte de
grande direção espiritual. Quando aberto para leitura, ele nos
sustentará em profundidade espiritual e sabedoria, limpando os
escombros do pensamento mundano que coletamos a cada dia.

•

DEVOÇÃO VERDADEIRA À MARIA, São Louis de Montfort.
Este tesouro de sabedoria explica, em grande profundidade e clareza,
a necessidade de um relacionamento e confiança na Mãe de Deus para
alcançar a santidade em nossa vida nesta Terra - e novamente para
alcançar o pináculo de favor com seu Filho Divino.
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•

A IMITAÇÃO DE MARIA, Alexander de Rouville, Catholic Book
Publishing. Eu nunca deixo de ouvir a voz celestial da minha mãe
quando abro este livro. O diálogo entre discípulo e Maria me coloca
intimamente em conversa com ela. Este é o volume perfeito para a
imitação de Cristo. A doçura de Maria e profundidade espiritual
inflexível são transmitidas com simplicidade.

•

A DOUTRINA ESPIRITUAL COMPLETA DE SANTA
THERESA DE LISIEUX, Rev. Francois Jamart O.C.D. A pequenez
e espírito infantil de Santa Teresinha é essencial para a nossa entrada
no Céu, pois está escrito: "Jesus chamou uma criança, colocou-a no
meio deles e disse:" Eu lhes digo, a menos que você se torne como
crianças, você não entrará no reino dos Céus. "Ela compartilha suas
lutas viajando nesta "Pequena Via" que lhe valeu o título de "Doutor
da Igreja". Nunca deixo de receber exortação e encorajamento para
continuar na batalha contra a minha carne e vontade própria quando
eu leio este livro. Eu também sinto sua presença muito fortemente
durante as leituras (ela disse que iria gastar seu céu fazendo o bem na
Terra).
Este é um excelente livro para se ler à noite antes de dormir. Um
pouquinho a cada dia irá percorrer um longo caminho para te firmar
na sua fé.

•

CATEQUISMO DA IGREJA CATÓLICA, Libreria Editrice
Vaticana. Este livro é uma necessidade absoluta para todo católico
romano que esteja determinado a permanecer fiel à Igreja nas águas
traiçoeiras que a aguardam. É tão cheio das Escrituras Sagradas e
citações dos Santos que é inconcebível que você tenha um livro mais
precioso em suas mãos; exceto, é claro, pela Bíblia Sagrada.

•

JESUS, A PALAVRA A SER FALADA, as exortações de Madre
Teresa para seus irmãos e irmãs. Este é um livro maravilhoso para nos
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ajudar a formar atitudes adequadas sobre o serviço; em Jesus, através
de Jesus e para Jesus, bem como sobre a virtude e caridade na vida da
comunidade. Há muitos livros excelentes dela disponíveis; o ponto
principal é fazer dela uma parte da nossa formação diária.

•

A LITURGIA DAS HORAS, Publicação Católica de Livros. Nós
tentamos orar pelo menos pela manhã e à noite. É extremamente
importante mergulhar em petição e ação de graças em todas as
circunstâncias, e orando fielmente por essas horas, é exatamente isso
que acontecerá. É para o louvor e a glória do Espírito Santo que tantos
eventos em nossa vida pessoal serão abordados nas orações do salmo
para esse dia e hora. Essas orações também nos unem à viva e única
Santa Igreja Católica, na qual são ditas por muitos irmãos, irmãs e
sacerdotes em todo o mundo em suas próprias traduções.

•

JESUS, CEO, Laurie Beth Jones. Recomendo vivamente este livro
aos cristãos chamados para um apostolado no mundo moderno que
se sentem inadequados, mal equipados, despreparados e pouco
motivados. Eu sei que este não é um livro tradicional, mas enquanto
estamos discutindo sobre qual tradição seguir, Satanás está tomando
o mundo pela tempestade semeando uma atitude derrotista nos
instrumentos humildes que Deus escolheu. Estou falando de
pequeninos que dificilmente são a escolha do trabalho e recebem
muito pouco incentivo dos que estão ao seu redor. No entanto, eles
são a escolha de Deus e este livro ajudará a motivar e encorajar. Madre
Teresa disse que devemos ao Senhor tornar-nos santos. São Francisco
disse que se ele pudesse fazer isso, qualquer um poderia fazê-lo.
MS Jones tem um pouco do espírito empresarial moderno que nos
encoraja a alcançar o melhor do céu. Usando Jesus como o modelo
perfeito, o Espírito Santo usou seu livro para me tirar de muitas coisas.
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•

A NOVA BÍBLIA AMERICANA. Eu gosto da edição de São José
ou da edição de estudo. Obtenha uma Bíblia que seja claramente
impressa, fácil de ler, bem organizada e tenha manchetes para tópicos,
mesmo quando esse assunto é dividido por um cabeçalho de capítulo.
A Bíblia Católica de Estudo é bem feita, mas tirei os comentários da
minha. Muitos vão discordar dessa escolha, preferindo os DouayRhiems, mas minha experiência é que precisamos viver e respirar as
Palavras de Deus, e uma barreira linguística é para muitos um
obstáculo a esse relacionamento vivo com o Deus vivo, através de Seu
viver. Palavra. Eu também encorajo a marcação das passagens da
Bíblia dadas a você pelo Espírito Santo para seu próprio
encorajamento. Eu até desenho arco-íris, pombas, árvores, raios, etc.
ao lado dos capítulos pertinentes.

•

OS CARTÕES DE ARQUIVO Isto não é um livro, mas um
sistema. Seu próprio sistema pessoal a ser alcançado pelo Espírito de
maneiras que estão totalmente sob Seu controle. Esta é uma tradição
muito frutífera que temos usado já há alguns anos, mas remonta ao
conceito de São Francisco, em espírito de oração, abrindo as
Escrituras para discernir a perfeita vontade de Deus para ele em um
ponto crítico no tempo, e o uso de sorteios com as escrituras.

Durante nossas devoções, quando o Espírito Santo unge uma palavra
muito especial para nós, das Escrituras ou de um livro piedoso, nós
fazemos um pequeno cartão de arquivo de cinco polegadas e meio com
o encorajamento, e o colocamos em um caixa de cartão de arquivo
aberto. De manhã, quando nos levantamos para orar e ainda estamos
sentindo-nos grogue, vamos a esta caixa, fazemos o sinal da cruz e
pedimos ao Espírito Santo que nos dê uma instrução. Geralmente
puxamos vários desses cartões, e não posso sequer começar a dizer-lhe
quais leituras "fora de contexto" que recebemos naquele dia, que se
revelaram nada menos do que um conselho miraculoso para uma
situação inesperada.
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Não há dúvida em minha mente cujos dedos pegaram aquela carta. O
problema é claro, devemos ir a Deus com a mente livre das
complicações da vontade própria, ou provavelmente ouviremos algo
que o Espírito de Deus não está dizendo.
Nós temos três caixas de cartão de arquivo, alinhadas juntas, e também
usamos uma cópia de um livro chamado Promessas da Bíblia quando
sentimos a necessidade de tocar as bases da Mente de Cristo enquanto
estamos fora de nossas tarefas do dia-a-dia.
Esta abordagem para o discernimento pode parecer excessivamente
simplista para alguns, e certamente pode ser abusada, mas quando
combinada com os sólidos trabalhos espirituais listados antes dela, ela
se torna muito útil. Mais uma vez, Nosso Senhor está satisfeito com a
alma inocente e infantil que vem a Ele para orientação sobre cada
pequena coisa, esperando respostas que possam atuar e cumprir as
palavras que Ele nos ensinou a orar,
"Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, como no céu."
Amém.
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CAPÍTULO ONZE

NOSSOS CORAÇÕES, UMA CIDADE DE DEUS
A VIDA INTERIOR

Um Verdadeiro Papai
Compartilho esta mensagem muito pessoal com você como uma irmã
que cresceu sem pai, sem nunca conhecer o amor de um pai. Cerca de
vinte anos atrás, quatro anos depois da minha conversão cristã, Deus o
Pai apareceu para mim em sonhos e visões, e começou a assumir e
preencher com amor aquele grande vazio.
As Escrituras dizem: "Eu não vou deixar você como órfão; eu irei a
você". João 14. E, "Eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e
filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso". Coríntios 6:18.
Muitos interpretam isso para cobrir suas necessidades materiais e
espirituais. Mas e os que têm uma necessidade emocional? É com este
motivo e coração que compartilho este encontro muito íntimo com
Deus Pai, e encorajo todos os que estão quebrados e vazios naquele
lugar onde um pai terreno deveria ter preenchido o vazio, para buscar
este relacionamento especial com Ele. Pois com certeza, Ele espera que
Seus pequeninos feridos se abracem por seus mais sagrados colarinhos.
É também a tradição e o ensinamento da Igreja, concernente a uma
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devoção ao Sagrado Coração de Jesus e às primeiras sextas-feiras, que
uma prática autêntica desta devoção é acompanhada por visitas de Jesus
em visões e excepcionais favores espirituais. Não devemos buscar esses
favores por si mesmos, mas eles são dados para encorajamento divino e
fortalecimento em nossas muitas provações e, como tais, devem ser
recebidos com gratidão e estima em nossos corações.
Dois dias depois desse consolo ter sido dado, o mais novo de nossos
quatro filhos deixou o ninho em boas condições, mas inesperadamente,
para morar com seu pai biológico no Arizona. O favor e conforto de
Deus certamente fizeram uma grande diferença em resistir ao que
poderia ter sido um momento difícil para mim.
Quando estávamos adorando o Senhor diante do Rosário, Deus Pai
desceu em Seu brilhante trono de ouro, em nosso meio, muito baixo no
chão. Parecia que tocava o chão da capela, mas por causa da luz que a
cercava, eu não conseguia enxergar. Havia milhares e milhares de anjos
ao redor e atrás dEle. Eu podia vê-los se arrastando para o infinito.
Eu nem sempre vejo o rosto dEle, mas esta noite Ele me permitiu,
quando olhou diretamente para mim. Seu olhar santo penetrou meu ser
e me deixou sem palavras. Depois de um longo tempo, Ele apontou para
mim com o dedo indicador, para "vir aqui". Eu não pude. Tudo o que
eu pude fazer foi cair no meu rosto e chorar: "Senhor, eu não sou digna
de que você devesse vir me visitar!" E minha alma clamou a Ele: "Santo,
Santo, Santo". Várias vezes eu levantei meu rosto para olhá-lo
novamente e fui tomada pela sua glória.
Ele novamente fez sinal para que eu "viesse aqui" e eu só pude cair com
meu rosto e chorar e adorá-lo. Finalmente, depois da terceira vez
olhando para Ele, eu me vi (como sempre) como uma criança de três ou
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quatro anos de idade com um lindo vestido e meias e sapatos rendados,
de pé em seu colo abraçando o pescoço dEle. O jeito que qualquer
menina adoraria em seu Papai.
Então vi que havia um grande vento soprando contra nós. Estava
vomitando escombros como se fosse um tornado se aproximando.
Vento e sujeira e objetos estavam voando ao nosso redor. Seus lindos
cabelos brancos e sedosos foram levados completamente pelo vento,
mas Ele permanecia calmo. E enquanto eu abraçava seu pescoço com
meus braços ainda mais apertados do que antes, algum tipo de tela
invisível apareceu, bloqueando os objetos e suavizando o vento. Embora
o cabelo dele ainda estivesse um pouco para trás, ele transformou o
vento forte em uma brisa suave. Eu sabia instintivamente que Ele iria
erguer essa barreira.
Após refletir, vejo agora que Ele estava me demonstrando visualmente
o que viria em dois dias quando recebi a notícia do meu filho. Palavras
amorosas começaram a borbulhar do meu pequeno coração em
resposta ao Seu amor e proteção paternal. Eu disse: "Papai, você é tão
doce, tão seguro. Estou seguro em seus braços, sem nada a temer. Eu
tenho Você. Meu Pai, Meu Precioso Pai, quão bom Você é. Você é tudo
de bom!"
Ele me respondeu: "Eu estou cuidando de você. Nenhum dano pode vir
a você, pois você está nos Meus braços Santos. Não há nada que o
homem possa fazer para prejudicá-lo. Eu amo você."
Quando Ele disse que o homem não pode me prejudicar, eu sei que isso
cobre meu espírito imortal, que ninguém pode tocar. Certamente,
sofrerei as mágoas, as contusões e as contusões que fazem parte de nossa
condição humana. Mas o Senhor nosso Deus sempre trará ouro
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provado pelo fogo de nossas experiências. E se perseverarmos na
virtude e resistirmos à tentação de pecar, nossos espíritos serão ilesos,
até mesmo aumentados. E quando Ele declarou Seu amor por mim, não
chegou aos meus ouvidos como uma palavra superficial, tão
frequentemente falada casualmente. Em vez disso, chegou ao meu
coração e depois me envolveu em sua profundidade e sinceridade.
Senti-me surpreso e convencido, depois me acalmei profundamente.
Com estas palavras doces, ele desapareceu.

Minhas Noivas Irmãs
Esta doce mensagem foi dada a um convento de jovens irmãs de outro
país. Ao nos reunirmos para rezar o terço, vi Nossa Mãe da Misericórdia
com os raios da Divina Misericórdia saindo de seu coração. Ela me
mostrou uma linda e delicada coroa de rosas.
Ela disse: "Minhas Noivas irmãs", e então fez sinal para os postulantes
na sala e disse: "Estas são minhas Noivas irmãs"
Ela estava fazendo referência ao seu relacionamento com o Espírito
Santo, que está duplicado nelas, em seu compromisso e consagração
como as Noivas de Cristo.
"Neste lugar, as fontes do Céu derramam torrentes de graças para meus
filhos." Depois que ela disse isso, eu vi uma enorme cachoeira de leite
saindo dos cofres do Paraíso.
Ela continuou amavelmente: "A coroa de sete rosas é a coroa dos que
trabalham com as famílias. É usada por todos os presentes aqui". Eu vi
leite fluindo das mãos das irmãs. "A cada uma e a todas as minhas filhas,
dou este leite. Está em trazer a sua humanidade para a maturidade
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completa, para que você alcance a estatura dos filhos e filhas de Deus, e
nutra os outros.
"Maturidade. Suas culturas não o trouxeram até este ponto. Muitos com
corpos humanos plenamente maduros ainda são crianças pequenas. E
assim, outra graça é necessária para levar a alma à maturidade. Nutrição
para a maturidade.
"Estes são os significados das palavras de São Paulo.

carnais, como a bebês em Cristo. Eu alimentei-vos com leite e não
com alimento sólido, porque até agora não fostes capazes de
suportar, nem mesmo agora sois capazes. Porque ainda sois carnais,
pois, havendo entre vós inveja, contendas e divisões, não sois carnais
e andais como os homens? Porque enquanto um diz: Eu sou de
Paulo; e outro: Eu sou de Apolo; não sois carnais? " I Cor. 3:1-4

"Você deve primeiro atingir a maturidade para mostrar aos outros o
caminho. A terra do leite e do mel se aplica às Escrituras usadas com
maturidade. Você é a terra do leite e do mel, o Reino de Deus nesta
Terra, se você caminha na maturidade cristã. A doçura da Palavra viva
combina com o leite que vocês, mães, transmitem aos outros.
"Alimentem-se à maturidade, minhas filhas. Alimentem-se umas às
outras, nutram seus filhos, suas famílias, tragam-nas à plena
maturidade como filhos e filhas de Deus. Trabalhem por mim, comigo
e por mim.
"Eu, sua mãe, carreguei você em meus braços; agora eu quero colocar
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você em seus próprios pés, totalmente desmamado para sair e liderar o
caminho para meus filhos no mundo.
"Prepare-se bem para o dia do seu casamento, em plena maturidade,
filhos e filhas de Deus, minhas irmãs noivas. Eu te abençoo, em nome
do Cristo ressuscitado, em cujos braços você um dia subirá ao Céu."

uma luz entre as nações, um sinal de amor e vida em um mundo

Vocês são Meus Embaixadores do Amor
Ajoelhando-se diante da imagem de Nossa Mãe da Misericórdia
enquanto rezávamos o Rosário, vi uma cena diante de mim que parecia
um campo de batalha, cheio de cadáveres, exceto que era uma
enfermaria com corpos arrumados em fileiras com lençóis sobre eles.

Havia um caminho bem definido entre os corpos que levavam à
distância. Nos momentos seguintes, Jesus estava diante de mim. Ele
estendeu a mão para mim e com sua mão e me ajudou a entrar nessa
visão.
Então Ele falou: "Você está vivendo em um hospital, um necrotério. Todo
dia você anda pelas ruas na terra dos mortos e moribundos. Você é uma
luz entre as nações, um sinal de amor e vida em um mundo que está
morrendo com ódio e escuridão ".
Então Jesus foi até uma maca e levantou-a para uma posição sentada. O
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homem que a ocupava ressuscitou, ainda estava um pouco mal, mas se
recuperando.
Jesus falou novamente: "Um por um. Eles devem ser convertidos um por
um. Sua tarefa é caminhar pelos corredores da enfermaria do hospital e
tocá-los ... tocá-los com Meu amor. Isso você não pode fazer, a menos que
deixe de lado os instrumentos de seus julgamentos e condenações, que
você não pode fazer sem banquetear-se com o Amor do Meu Coração, até
que você esteja satisfeito. A menos que você preencha os outros, as coisas
permanecerão as mesmas, os mortos e os agonizantes, o fedor de almas
apodrecendo continuará enchendo suas narinas.
"Vocês são meus embaixadores do amor. Onde seus pés andam, você
trará luz. Onde você toca com meu amor, você trará vida. Este é o
significado da maca ser ajustada para uma posição sentada."
Depois de falar estas palavras, o Senhor saiu e vi Nossa Mãe da
Misericórdia diante de mim com uma expressão muito compassiva em
seu rosto. Ela devia estar ouvindo meu coração, pois naquele momento
me senti cansada e desanimada; o próprio pensamento de tocar todas
aquelas almas mortas e moribundas parecia esmagador. Nós temos
orado por avivamento em Espanola, e um movimento do Espírito Santo
que traria muitos à conversão.
Nossa Senhora começou a falar: "Veja, meus filhos. Eu vim para lhes dar
Esperança. Não se canse de fazer o bem. Use sua língua, seu ouvido, sua
mente. Não corte um ao outro. O julgamento é cruel, corta e rasga,
remove a vida. "Você os conhecerá pelo amor deles." Que exemplo
extraordinário de Cristo você seria, se ao menos usasse sua língua!
Pronuncie palavras de amor contra palavras de julgamento. Traga cura,
minha crianças, curando para aqueles que já estão rasgados. Não os tire
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de suas vestes rasgadas. Em vez disso, vista-os com compaixão.
"Cubra-os em sua nudez, e no momento em que você estiver diante de
Deus, eu te vestirei em meu manto. E você não será julgado, mas
perdoado. Aquele que perdoou muito, achará o perdão em seu tempo
de necessidade. Oh, quão grande é a misericórdia de Deus Oh, quão
grande deve ser a misericórdia e o perdão que você estende ao seu
próximo.
santo, meus filhos, assim como o Pai Celestial é santo. Assemelhese ao meu Filho, filhos. Vistam-se em compaixão e misericórdia e
passem estas vestes para uma humanidade quebrada e nua. Sem
condição. Sem limite. Não retenha, não cale as entranhas da
misericórdia dentro de você."
Quando Nossa Senhora terminou de falar, perguntei-lhe: "E a
convicção?" (Quando eu disse isso, eu estava me referindo a uma
palavra de correção.)
Ela me respondeu: "Este é o trabalho do meu cônjuge". Ela gesticulou
para a esquerda e eu vi o Espírito Santo, personificado, todo em chamas
com a luz dourada ardente e senti profunda ternura e caridade.
Eu vi também que, quando nós, como crentes, distribuímos estas vestes
de misericórdia, o Espírito Santo dispara através dos receptores como
um cometa e aloja-se em seus corações. Sua presença lá traz convicção,
junto com o desejo de mudar - assim como a graça que a alma precisa,
para seguir em uma direção melhor. Entendi, também, que isso não traz
consigo ameaças intimidadoras que tantas vezes deixam as pessoas
concentradas em seus pecados e inadequações; em vez disso, incentiva.
Quando nós, crentes, demonstramos compaixão, deixamos de existir
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nos olhos de quem recebe; ao contrário, eles se sentem face a face em
um encontro com Cristo.
Voltando à visão, aquele que oferecia encorajamento desapareceu - e
naquele instante o receptor reconheceu Deus. E o Espírito Santo disse à
alma: "Sim, eu sou cristão". E o receptor reconheceu Cristo, pôde
receber a Cristo, foi tocado por Cristo.
Então ouvi a voz de Jesus: "Este é o significado do Meu Amor. Ele foi
enviado para tocar. Você deve tocar essa humanidade dolorida com Meu
Amor. Você não estará sozinho. Eu estou com você. Eu vou ajudá-lo; se
somente você tentar, eu farei o resto em você. Lembre-se, você é todo
miserável e nu em Meus olhos. Mostre misericórdia, e você receberá as
vestes de misericórdia em seu tempo de necessidade. EU SOU seu amado
Salvador."

Você Nasceu para Este Propósito
Esta mensagem foi dada em uma noite do Rosário, depois que
chegamos a uma encruzilhada e tomamos algumas decisões e
compromissos importantes para colocar a impressão deste livro à frente
de todas as outras prioridades, incluindo a construção de ermidas, feno
para o inverno e reparos de caminhões. Sentimos que estávamos dando
um grande passo na fé, porque sem outros recursos estaríamos
despreparados para o inverno. Mas depois do jejum, discernimento e
muita agonia, decidimos que esta graça do Céu, a causa de Nossa
Senhora, era muito mais importante do que qualquer uma de nossas
necessidades temporais. E deixar de cumprir esse mandato seria traí-la.
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Mais tarde naquela noite, o próprio Senhor veio e falou estas palavras
tranquilizadoras para nós: "Até agora, tenho estado ocupado com o
trabalho de Meu Pai. Devo continuar também até o fim. Desejo que você
trabalhe comigo para fazer parte desta obra de redenção, mesmo nestes
últimos dias.
"Veja, o tempo está se aproximando, mesmo na porta. Tantas almas,
tantos perdidos. Tantos que você deve ajudar a salvar. Você vai fazer isso
agora? Totalmente resolvido e comprometido, abandonando tudo e todos
mais?
"Estou absolutamente contando com você.
"Você nasceu para este propósito. Você foi reservado para esta missão. É
o trabalho da sua vida. Você vai cooperar agora ... totalmente? Eu quero
usar você e eu preciso de você para isso. Eu te amo tanto, e Eu fiz e não
quero escolher nenhum outro para este trabalho.
"Comprometa, continue, e não volte para trás. Honro seus esforços e
acredito em você."

As Guerras da Carne Contra o Espírito
Em nosso quarto eu tive a visão de um crucifixo. Estava vindo em minha
direção, e vi no centro do peito de Jesus o Seu Coração, mas parecia
uma janela para o Paraíso. De dentro, vi os raios da Divina Misericórdia
brilhando; eles estão vindo de muito fundo onde há uma glória
indescritível.
É como uma abertura ... "Into Paradise", uma voz diz. A cena está
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mudando, e eu vejo as almas novamente subindo esses raios como se
fossem escadas ou escadas rolantes.
Uma alma particular então chegou ao limiar; ela se parecia com Santa
Margarida Maria A. da devoção do Sagrado Coração. Ela saia do limiar
para o Coração de Jesus e era levada para o céu, como se estivesse
voando ou impelida por alguma força invisível para os braços de Deus,
o Pai. Ela tem na mão direita um crucifixo de ouro, grande o suficiente
para ser usado em uma procissão durante a missa.
Em seguida, vi outra alma. Ela estava rastejando, sobrecarregada pela
sua humanidade. A subida é muito difícil para ela. Finalmente, ela
alcança o limiar e consegue ficar ereta. Ela salta para o Coração do
Senhor, mas imediatamente começou a cair. Dois anjos apressadamente
vieram em sua ajuda e cada um levando seu braço a escoltaram com
segurança para uma saliência no nível dos olhos que estavam com uma
abertura. A margem era parte de um vasto deserto no que parecia ser
uma terra seca e árida.
Uma voz falou novamente comigo. Eu reconheço isso como o Senhor.
"Isso é purgação."
Meu conceito do Coração do Senhor é um de todo Amor e Conforto e
a fragrância de um jardim; um santuário bem regado, exuberante e
verdejante em sua provisão para nós. É incompatível com essa cena e
minha única explicação é que esse também é um lugar do amor de Deus.
Pois não é possível ascendermos ao Pai Celestial até que estejamos
completamente purificados de todo motivo egoísta e carnal, e de todo
apego terrestre.
Portanto, este também é um lugar que existe no Coração de Deus, para
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os Seus escolhidos que não completaram os seus desligamento e
desapego aos prazeres sensuais. Certamente, Ele tem compaixão de
todos os que estão no Purgatório e os ama com ternura.
Jesus começou a tornar seus pensamentos conhecidos para mim.

É um salto, porque para você, a carne é ainda mais real que o Reino de
Deus. Portanto, você imagina que está perdendo alguma coisa quando
circuncida a carne, em vez de obter uma recompensa eterna agora e na
eternidade. Não há, na realidade, perda alguma, nenhum abismo gigante
de privação. Porque do outro lado de sua luxúria pelos bens deste mundo,
uma vez completamente abandonados, está a suprema liberdade e
plenitude do Espírito. Suprema satisfação, felicidade e paz em Mim.
deem o salto agora. Abandonem a carne
agora. Eu preciso da vossa cooperação agora. Meus amados filhos, a
purgação virá para você, agora ou mais tarde.
Jesus está com lágrimas nos olhos.
cooperação agora. Por favor, não me abandone em minhas necessidades.
Eu preciso da sua cooperação. Abandone sua carne, filhos. Está pesando
você e obstruindo seu trabalho. Não lute contra aqueles que eu mando
em seu caminho para circuncidar você. Essa luta enfraquece o trabalho
para o qual chamei você. Meus filhos, se nada mais fizerem em sua vida
do que conquistar sua carne, garanto-lhes uma coroa de glória.
Isto não é exclusivo da fé e obras: isto é para aqueles que estão
trabalhando ativamente para a edificação do Reino, em obras de
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caridade e serviço de acordo com seus meios.
Eu vi um camelo ao longe, carregado de ouro e tesouros. Nosso Senhor
começou a falar novamente:
dons em suas mãos, mas a necessidade exige pureza, pureza e pureza como você nunca conheceu. Filhos da Minha Misericórdia, deixem ir.
Levantem-se acima. Cooperem comigo, eu imploro a vocês. Vocês são
amados do Meu Coração.
Eu vi o Senhor segurando uma coroa de magníficos diamantes e rubis
de fogo para qualquer um que seja o vencedor nesta batalha contra a
carne e o amor-próprio. No final desta mensagem, Nossa Senhora de
Fátima abençoou a todos na sala com uma custódia contendo o
Santíssimo Sacramento que emitia os raios da Divina Misericórdia.

Despreze o Mundo
Nesta noite de Rosário, ficamos muito desanimados, devido a erros
específicos no discernimento que acabaram nos custando muito que
poderia ter sido melhor aproveitado. Nossa Senhora veio e me
persuadiu a ouvi-la. No início do Rosário, tomei cuidado extra para não
permitir nenhuma interferência demoníaca. De fato, muitas vezes vi
espíritos como Jesus e Maria, mas quando os repreendi no Nome do
Senhor, eles se transformaram em rostos e figuras medonhas, gritando
em tortura.
Finalmente, um anjo guerreiro de algum tipo pegou uma lança e lutou
contra eles. Eu orei cuidadosamente durante as três décadas que não
esperava uma visitação do céu. (O último Rosário, Nossa Senhora e
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Nosso Senhor não veio.) Achei que ainda estávamos sob disciplina pelos
erros que cometemos, e resignei-me a sofrer em silêncio.
De qualquer forma, ela finalmente me persuadiu a escrever e passou por
todos os testes de discernimento. Eu a abençoei com uma relíquia da
Verdadeira Cruz; ela ficou mais clara e beijou-a a cada vez.
Ela começou a falar comigo: "Não desanime. Não desistimos de você.
Longe disso. Estamos preparando você. Como o irmão Giles colocou
com tanta competência", um gentil corcel, humilde, humilde
carregando a carga de um mundo ferido sobre os ombros, uma irmã da
Igreja Universal ... Minha filha, sua conduta deve ser exemplar em
longanimidade, paciência, dignidade.

dependência da Providência. Pequena, escondida, servindo e pobre. É
isso que estamos preparando você. Despreze o mundo e todas as coisas
nele do fundo do seu coração. Deixe-me ajudá-la; você precisa de muita
ajuda ".
"Eu fiquei tão ocupada", eu disse a ela, lembrando que, no meu zelo de
fazer as coisas, eu não estava ouvindo, e observando com cuidado, ou
eu estaria mais alerta para as impressões digitais familiares do inimigo.
Nossa Senhora continuou: "É melhor que você ore primeiro, e faça
menos. Veja quanto tempo você desperdiçou em coisas que agora são
inúteis à você. Na verdade, elas foram prejudiciais à sua missão e ao
plano de Deus para suas vidas. Não obstante, você será pago
integralmente pelo sangue, suor e lágrimas que você gastou em nosso
favor. Nada passa despercebido. Seus motivos são pesados
cuidadosamente. Erros por causa de sua ignorância e inexperiência são
mantidos contra você muito menos do que erros contra obediência.
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"Mantenha seu coração puro e limpo. Não permita que os apegos
cresçam ali, como cracas que se agarram a um navio retardando seu
progresso. Não há substituto para o trabalho, trabalho longo e árduo,
horas de trabalho feitas em completa submissão e obediência ao Senhor.
Pode ser chato, chato, tentando, exasperante.
"Supere, supere, supere-se. Agarre-se, pratique virtude, piedade sólida
e constância. Não há substituto para a constância. Não se preocupe com
nada além de pureza de coração e serviço altruísta. Eu lhe darei a graça
para apreciar o que vocês se comprometeram para o Reino dos Céus ".
Eu disse a ela: "Eu rezo pelo diamante ardente da intercessão".
"Então você deve praticar o desapego. Vá agora em paz, seus pecados
estão perdoados".
Eu tinha me confessado mais cedo naquela noite. Eu sabia que tinha
sido perdoada, mas era bom ser lembrada para que a condenação não
pudesse pairar sobre minha cabeça, como vinha acontecendo. Eu
também notei certas atitudes contrárias à humildade e caridade e os
esforços que foram permitidos no discernimento fizeram muito para
nivelar e ajustar nossas atitudes.
"Se um rei sábio quisesse enviar sua filha para um país distante, ele a
colocaria em um cavalo selvagem, ardente e animado ou em um
palafrém quieto que se arrastasse? Filha do Rei da Graça, a quem Ele
não deseja a expor aos perigos do orgulho, seja humilde ". (383) Uma
citação do livro "Palavras de ouro, os ditados do irmão Giles de Assis"

No Meu Monte Santo
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A Vigília da Ascensão de Nosso Senhor
Esta noite, vi os Corações Gêmeos de Jesus e Maria sobre o Monte Santo
do Senhor, o Refúgio. Senti a necessidade de permanecer em pé (no
espírito) na entrada do cânion e orar pela bênção especialmente
designada por Deus para cobri-la. Com esse desejo, tal amor surgiu
através de mim que eu me senti transportada, com os braços estendidos
sobre o canyon e o amor de Deus derramando com grandes orações de
agradecimento por todo o canyon.
Então, de repente, do leste, vi o profeta Elias vindo, voando pelo ar tudo em chamas como um cometa descendente. Ele apareceu como eu
me lembrava dele de uma imagem (uma pintura sagrada) dele na
Capela dos Frades Carmelitas.
Ele carregava uma censura de fogo ardente com brasas incandescentes
em brasa. E enquanto ele mergulhava e pairava sobre as copas das
árvores, soltando brasas de ardente amor ao próximo e súplicas em
diferentes lugares, o cânion se transformou.
Eles apareceram como brasas de fogo, com cerca de dois ou três pés de
diâmetro, e iluminaram a escuridão azul-púrpura do chão da floresta
com luz dourada radiante. No fundo, ouvi cantar "No Meu Monte Santo
", e "Oh céus, deixe seu amor chover, chore a sua justiça".
Enquanto observava essa visão incrivelmente bela, lembrei-me de uma
carta que tirei da minha caixa sagrada com as Escrituras. O cartão dizia:
"Sirácida 48, Elias". (Sirácida é um dos livros da Bíblia que foi retirado
durante a Reforma, nos anos 1500, mas ainda aparece em todas as
Bíblias católicas).
Ele diz: "Como um fogo, apareceu o profeta cujas palavras eram como
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uma fornalha flamejante. Pela Palavra de Deus, ele calou os céus e três
vezes derrubou o fogo. Quão incrível você é, Elias! Você ungiu reis, que
deveriam infligir vingança, e um profeta como seu sucessor. Você foi
levado para cima em um redemoinho, em uma carruagem com cavalos
de fogo. Você está destinado, está escrito, a tempo de vir para pôr fim à
ira antes do Dia do Senhor, para retroceder o coração dos pais para com
seus filhos e restabelecer as tribos de Jacó. Bem-aventurado aquele que
te viu antes de morrer, Elias, envolvido no redemoinho.
Estes versos têm um significado especial para nós como uma
comunidade intercessora, buscando seguir a Jesus como os primeiros
cristãos (tribos de Jacó), e para voltar os corações ao cristianismo puro
do primeiro século - os patriarcas da Igreja e nossos 'pais'.
Quando a visão de Elias terminou, vi o Senhor Jesus andando pelas
florestas familiarmente, como fez no Jardim do Éden. Ele estava
resplandecente de luz, como se estivesse vestido de platina líquida.
Então eu vi uma enorme cruz branca na cabeceira do canyon, onde o
pai tinha erguido uma pregação simples.
Esta foi a noite dos Gloriosos Mistérios e estávamos orando a Ascensão
quando o Senhor começou a falar comigo. "Você vê agora o que eu fiz?
Eu ungi este Santo Lugar para a oração. Eu enviei o Meu Mensageiro
diante de mim carregando o Censor Sagrado queimando eternamente no
Céu para ungir este lugar para oração.
"Aqui, um Espírito de Súplica reinará. Aqui, Céus e Terra se encontrarão.
Aqui, eu erguerei as almas ao Meu seio e as santificarei. Eu as encherei
com o Meu Espírito e suas orações ascenderão noite e dia diante do Trono
do Meu Pai Celestial. Amém, eu digo. Que assim seja. "
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Eu vi agora Nossa Mãe da Misericórdia; seu coração é um diamante em
chamas.
Ela falou comigo dizendo: "Isto é como um Espírito de Súplica se
parece, se você fosse vê-lo. A alma está totalmente em chamas,
queimando cristalina, brilhante, atordoando os corações daqueles que
a veem, atraindo-se o favor extremo de Deus, extremo favor, digo,
porque nada captura o Coração de nosso Pai Celestial como as orações
sinceras e altruístas disseram em grande fervor de espírito em nome do
Reino de Deus.
"Meus filhos, quando você orar desta maneira, você nunca deixará de
atrair o favor de Deus sobre sua cabeça. Nada o leva a descer da Sua
Sagrada Habitação. Nada desperta Sua Misericórdia."
Durante a adoração, vi os céus abertos e Deus, o Pai, apareceu com os
raios da Divina Misericórdia brilhando de seu coração. E Ele desceu em
Seu trono sagrado, no quarto.
"É sobre isso que trata a oração - a oração eficaz e fervorosa do homem
justo é muito proveitosa. Vim para incendiar a Terra e como eu gostaria
que ela já estivesse em chamas."
Então vi uma corrente de água fluindo pelo bosque de Aspen, brilhando
com a luz. O Senhor ajoelhou-se e bebeu do riacho lavando e
refrescando Seu rosto. Ele olhou para cima e disse: "Estas águas serão
para você e para aqueles que vêm a elas, purificando e purificando. Elas
extinguirão a sede da alma."

Nossos Corações: Uma Cidade de Deus
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Esta noite, durante o Rosário, me senti arrastada por alguma força
invisível, tomada para além da atmosfera da Terra e através de miríades
de aglomerados de estrelas - além de um glorioso lugar de nuvens
luminosas e na sala do trono da Abençoada Virgem Maria. Todo o
interior desta câmara foi abobadado e forrado com anjos dourados
cantando, adorando a Deus e produzindo música como nada que eu
tenha ouvido antes. O chão era de ouro reluzente e transparente, como
se a luz viesse dele e o trono diante de mim também estivesse brilhando
como se fosse de dentro. Sentada sobre ela estava Nossa Senhora do
Monte Carmelo. Eu fiquei sem palavras.
Ela tinha o menino Jesus no colo e Ele segurava meu escapulário
marrom entre os dedinhos gordinhos. (Eu não tenho usado
ultimamente.) Nossa Senhora O entregou para mim e a primeira coisa
que ele fez foi lutar para colocar meu escapulário de volta no meu
pescoço. Então Ele me abraçou e se recuperou, segurando duas
pequenas correntes em Suas mãos, as correntes de consagração a Ele (de
acordo com a fórmula da consagração de São Luís de Montfort através
de Nossa Senhora) que eu acabara de comprar. Eu os colocara no altar
dela antes do Rosário, para que ela os abençoasse.
Ele começou a rir e chicotear as pequenas correntes de um lado para o
outro, como meus filhos faziam quando tinham chaves de plástico para
brincar e chocalhar. Então Ele se estabeleceu e colocou Seus preciosos
braços em volta do meu pescoço e apenas me abraçou. Quando
finalmente entreguei-o de volta a Sua mãe, ela O abraçou
carinhosamente e sentou-O em seu colo sagrado. Ela apontou para uma
chaleira dourada no chão; foi preenchido um terço do caminho com
grandes moedas de ouro.
Ela co
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nada para mim. Não há nada que eu tenha faltado, porque tudo que eu
sempre quis é Ele. Portanto, todas as coisas vieram a mim também, mas
eu as afastei, colocando-as aos meus pés - de fato, sob meus pés, porque

Ela começou a chorar lágrimas de alegria. Lembro-me de que Jesus

estar, minha filha. Nada além do meu
Filho Divino deve ter qualquer influência sobre o seu coração, ou as
cordas ligadas a ele. Submeta tudo a ele; se não passar, não faça isso.
Não importa quais sejam seus sentimentos, raciocínios ou pressões
exercidos contra você. Dessa forma, Ele terá seu coração todo para Si
mesmo e Ele poderá sentar-se ali em Seu trono no santuário, no templo,
num Lugar Santo.
"Mantenha isso limpo. Mantenha isso puro. Guarde apenas para Ele.
Guarde-o com cuidado. Não permita que ninguém (ou qualquer coisa)

Ladrões no Castelo
Eu vi o castelo medieval de um rei, abaixo de mim, do ponto de vista de
um pássaro. Então uma sala formal do trono. Alguém estava tentando
forçar a entrada, mas os guardas do lado de dentro pressionavam a
porta e não conseguiam entrar.

para Ele, somente para adoração, um santuário sagrado. Depois, há
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tribunais externos onde as pessoas visitam e salas de espera onde são
tomadas as questões comerciais; então lá fora está o pátio: os animais,

Enquanto ela falava, eu a segui para cada lugar e vi as diferentes
atividades acontecendo em cada uma delas.
o castelo, está o mundo. Ninguém jamais
entra no castelo, a menos que passe pela inspeção dos guardas - e muito
menos pela sala do trono. Muitos passaram por este portão em suas
vidas. Muitos problemas, coisas sem importância, desejos. Quer, não
precisa. Eu quero que você limite seu contato com essas coisas.
Purifique seus motivos. Eu lhe darei este diamante de intercessão, mas
você deve proteger seu castelo. Há muitos ladrões andando na quadra.
Distrações, diversões, coisas fúteis.
rne a Sagrada Habitação dos Anjos e Santos,

Quando ela disse isso, eu vi muitos anjos e santos andando livremente
dentro das paredes do meu coração, que eu vi como um castelo. Eles
estavam conversando familiarmente como se estivessem em uma festa
alegre.
"Não permita que o lixo e a sujeira deste mundo residam lá."
Eu me perguntei o que ela queria dizer. Antecipando a minha pergunta,

Um dia inteiro se passou desde que esta mensagem foi dada, e Nossa
Senhora já me indicou em oração alguns dos ladrões do meu castelo. Eu
peguei uma perseguição inocente - uma que eu achava que poderia ser
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usada para a construção do Reino de Deus - e eu tive uma sensação
desconfortável sobre isso; parecia impuro e como se não se encaixasse
ou pertencesse. Percebi que isso era uma graça do Céu para me ajudar
a reconhecer um ladrão no meu castelo.
Eu vi agora, comparando o quarto do trono de Nossa Senhora com o
meu, que ainda tenho muita desordem e ambição egoísta para superar.
As pequenas coisas que quero, pequenas concessões aqui e ali,
diversões, consolações - não do céu, mas deste mundo. Projetos que
quero empreender para o Reino, mas projetos que não foram dados ou
ungidos por Deus para Seus propósitos.
Eu Te agradeço, Senhor, por me mostrar mais sobre mim mesma, me
dando um medo saudável e repugnando por desejos desordenados em
minha vida. Eu estou sentindo um desejo tão forte de purificar meus
motivos e editar minha vida até as coisas e atividades ungidas pelo Seu
Espírito Santo. A santidade, a pureza e a ordem da sala do trono de sua
mãe trazem um alívio absoluto para a desordem minha. Ó Deus, dá-me
a coragem de circuncidar meu coração daquelas coisas que me são
queridas, se for Tua perfeita vontade.

O Inimigo está Procurando Uma Abertura
Esta mensagem veio nos calcanhares de uma atitude e ajuste de
discernimento do Céu. (Ver: Desprezam o Mundo da Parte Inferior do
Seu Coração) Eles frequentemente correm juntos, como Nosso Senhor
nos prometeu, que se permanecermos em uma atitude de humildade,
Ele salvaguardará nosso discernimento contra espíritos enganadores.
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Se, no entanto, não estamos vivendo de um lugar de humildade e
caridade, Ele permitirá que erros em nosso discernimento nos
humilhem.
Muitas vezes me consolou e me ajudou a entender e continuar, que
Santa Catarina de Sienna, uma doutora da Igreja, cometeu um grave
erro doutrinário em discernimento quanto uma aparição, alegando ser
a Santíssima Virgem Maria, declarou que o A Imaculada Conceição não
era verdadeira. Certamente, se Santa Catarina pode sobreviver a um
erro de tal magnitude e seguir em frente, Deus, em Sua grande
misericórdia, pode fornecer a todos nós a mesma graça e encorajamento
para pegar os pedaços e tentar, tentar novamente.
Em qualquer habilidade ou disciplina para a qual nos sentimos
chamados, seja dando os primeiros passos quando criança, dirigindo
um automóvel ou trabalhando com almas ... porque não somos deuses,
vamos cometer erros; alguns grandes, alguns pequenos. A questão é que
devemos perseverar e não desanimar só porque somos humanos e
propensos ao erro. Todos nós devemos pegar a nossa cruz e segui-lo.
Com a ajuda dEle, podemos fazê-lo e, com o tempo, cometeremos
menos erros. Mas nunca seremos livres do erro; que Deus nos salve de
nos ferirmos e a outros nesse processo.
O Senhor veio como em Jesus de Nazaré - humilde, em vestes simples e
pobres - e ficou em nosso meio com grande presença. Ele colocou Sua
estola na cabeça do Pai e na minha e a deixou lá por um longo tempo.
Agora, Ele está sentado em um trono, olhando nos meus olhos com um
olhar profundo e penetrante.
Mesmo agora, enquanto digito esta mensagem daqui a algumas
semanas, meu coração vai desmaiar e chorar bem em meus olhos
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quando me lembrar desse olhar. Apenas duas outras vezes na minha
vida Ele olhou para mim dessa maneira: pouco antes de eu perder meu
primeiro marido. E outra vez, quando sofremos assédio satânico no
Refúgio por seis meses. Nossas vidas estavam em perigo e estávamos
nos preparando para sair. Ele olhou para mim daquele jeito e me

primeiros pés.
Para retornar à visão, Seus olhos são amorosos, mas penetrantes. Eles
penetram profundamente em algum lugar profundo onde só Ele tem
acesso. Ele está apelando para mim. Oh meu Deus, quando você me
olha desse jeito, não há nada que eu possa te negar.
Eu vi um colar de joias. Ele foi colocado em volta do pescoço de uma
rainha, vestido com um vestido formal semelhante ao usado em bolas.
Sinto que Ele está ilustrando uma metáfora do meu lugar diante dEle.
O Senhor veio e segurou meu queixo com firmeza, mas com ternura.
Ele disse: "Não desista de Mim".
Mesmo que ele tenha dito isso gentilmente, senti uma urgência, uma
dependência; que Ele estava contando comigo e precisava de mim para
seguir adiante. Deus não depende de ninguém para fazer nada. Antes,
no desenvolvimento de nossa salvação e de nossos irmãos e irmãs, Ele
escolhe nos convidar e se tornar vulnerável às escolhas de nosso livre
arbítrio. Quando cooperamos, Ele está tão satisfeito conosco e com as
recompensas que Ele poderá tomar banho em nossas almas. Quando
não o escolhemos, Ele sofre.
Ele continuou:

ões vindo. Você passará por eles ileso
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com a Minha ajuda. Não volte atrás, eu estou com você. Não se preocupe
com a propriedade, Eu estou cuidando disso. FIQUEM FIRMES.
Nós estivemos longe do Refúgio por semanas, e somos incapazes de ir
até lá para verificá-lo. Ele está localizado a muitas milhas de distância
de quaisquer outras habitações, no deserto. Há uma capela e três
ermidas. É incrivelmente bonito e pacífico lá. Aqui estamos na cidade,
cercados pelos pecados e lutas dos homens. Essa separação do Refúgio
e as inseguranças que eu luto para vencer, enquanto os coloco com
confiança em Seus pés Sagrados, causam diariamente agonias na cruz.
Mas eles são necessários para a conclusão deste livro.

Jesus, Eu Confio em Ti
Agora ele está colocando uma coroa com diamantes e rubis na minha
cabeça. Este é sempre um símbolo de uma prova que passarei, com a
ajuda dEle. Nossa Senhora veio para a frente vestida com a mais simples
roupa de camponês.
a, fique muito
baixa. Se você levantar a cabeça, é provável que você a perca. Mantenha
um perfil baixo; suavidade, resposta suave, ternura, vigilância. Há tantas
oportunidades em um dia para prejudicar sua causa. O inimigo está

No fundo, d
Nisso, Nossa Senhora começou a falar novamente e senti que ela estava
dizendo que eu deveria estar ancorada
caridade, humildade. Um grande trabalho requer grande sacrifício,
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grande delicadeza, grande humildade, grande caridade. Não é uma
virtude comum. Virtude sobrenatural. Não julgue ou ataque um ao
outro. Seja compassivo, assim como seu Pai Celestial é compassivo.

correr o desafio. Mas o prêmio ainda está do outro lado. Fique perto um
do outro.

necessidades, apenas apegue-se à Minha instrução e trabalhe cada vez
mais para mortificar a sua vontade própria e sensibilidade.

"Não vai demorar muito até que você seja entregue através de todas
essas provações e você será melhor nisso."
Depois da comunhão, Jesus retornou e disse:
pederneira. Eu estou à sua direita. Eu serei sua força.
Ao meditar sobre esta mensagem mais tarde, tive de me perguntar: por
que Nossa Senhora e Nosso Senhor vieram até mim com humildes e
pobres vestes de camponeses - e ainda assim me deram um elaborado
colar de joias e uma coroa? Assi
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CAPÍTULO DOZE

SE VOCÊS SERÃO PERFEITOS

Viva Para Ele Sozinho
Nem todos estarão dispostos a perder a vida pelo Reino. Meus filhos,
aqueles de vocês que perderem a sua vida pelo Reino do Meu Filho, eu
lhes digo verdadeiramente, VOCÊ A ENCONTRARÁ.

Uma Vida Que Vale a Pena Para a Eternidade
Depois da doce visita de Deus Pai, Nossa Mãe da Misericórdia apareceu.
Comecei a clamar a ela em meu coração por vocações para este modo
de vida santo. Ela estendeu a mão e pegou algo em seus braços,
colocando-o sobre meus braços estendidos. Era um hábito. Então ela
estendeu a mão novamente e colocou outro sobre meus braços e outro
e outro e outro. Eu fiquei incrédula. Finalmente, a pilha de hábitos era
de doze ou treze.
Ela colocou um crucifixo feito à mão em cima e disse: "E há mais vindo".
Comecei a suspeitar dessa visão, porque quando queremos algo, ou
temos apego a um determinado resultado, o inimigo pode entrar com
191

Uma Esperança Floresce no Inverno

mensagens falsas para nos desviar do caminho. Eu estava prestes a
dispensar esta visitação quando comecei a ver não Nossa Senhora, mas
outro rosto sorridente diante de mim. Era Madre Teresa de Calcutá.
Usamos seus ensinamentos para formação e orientação, e considero-a
uma segunda São Francisco. Eu a vi sorrindo para mim e ela estava
inclinada sobre uma máquina de costura. Ela estava trabalhando
constantemente, costurando hábitos.
Eu fiquei com cócegas e comecei a rir. Certamente, Nossa Senhora sabe
como romper minhas dúvidas. Havia tal doçura e espontaneidade sobre
isso que eu sabia que era autêntico.
A Santíssima Virgem começou a falar: "Eu tenho muitas almas para
você. Muitas vocações. À medida que sua estrutura se torna mais firme,
como os ossos se desenvolvem e se tornam sólidos e são capazes de
suportar o peso, eu lhe enviarei almas.
"Muitas almas, minha filha, precisam dessa instrução e estrutura.
Muitos estão buscando UMA VIDA ÚTIL. Uma vida com significado,
com propósito, na verdade, duradoura por toda a eternidade. A
estrutura é muito importante para você poder se sustentar. Você não
deve ser uma água-viva. (Aqui ela está usando uma expressão com a
qual estou muito familiarizada.)
"Eu gostaria de ter um exército de CAVALEIROS comprometidos em
ARMAS. "(Sendo oração e jejum com boas obras de todos os tipos.)
Ela continuou: "Um exército de intercessores - não muitos - carregando
minha Santa Bandeira do Amor, marchando pelo mundo do ódio e da
oposição à vontade de Deus."
Eu vi no espírito, um exército carregando a bandeira da Santa Cruz.
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Quando ela disse, "não muitos" eu pensei nos 300 de Gideão. Eles eram
homens escolhidos entre milhares, porque bebiam água do rio de uma
certa maneira.
Em minha Bíblia, as notas do sétimo capítulo de Juízes dizem: "O
Senhor não desejava numerosos, mas confiáveis soldados. Aqueles que
bebiam de suas mãos estavam alertas, prontos para resistir ao ataque;
enquanto os outros eram descuidados e indecifráveis, e os covardes já
haviam sido eliminados".
Os capítulos seis e sete de Juízes são sobre o chamado de Gideão, que
disse: "Por favor, meu Senhor, como posso salvar Israel? Minha família
é a mais malvada de Manassés e eu sou o mais insignificante da casa de
meu pai".
Seu coração não era diferente daquele de São Francisco, que declarou
que o Senhor procurou em toda a Terra o mais desprezível e improvável
candidato a restaurar a Santa Madre Igreja - e, em todas as suas buscas,
não pôde encontrar ninguém mais inadequado que Francisco. Deste
modo, somente Cristo seria glorificado, não um homem. E assim, o
Senhor continua a chamar aqueles que se veem, com razão, mais
inadequados para servi-lo.
Há algumas lições notáveis nesses dois capítulos de Juízes que nos
ensinam sobre o chamado sobrenatural de Deus em nossas vidas.
Encorajo-vos a lê-los.
Nossa Senhora continuou falando: "Nem todos estarão dispostos a
perder a vida pelo Reino."
Então ela começou a dirigir-se a todos nós desta maneira: "Meus filhos,
aqueles de vocês que perderem a sua vida pelo Reino de Meu Filho, eu
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lhes digo verdadeiramente, vocês as encontrarão. Aqueles que não
quiserem, perderão até mesmo o pouco que vocês tem, pois para
aqueles que têm, mais é dado, e para aqueles que não têm, até mesmo o
pouco que você tem, será tirado de você.
"Não se assuste com esta afirmação, pois àquele a quem foram dados
dez talentos e que reproduziu dez mais, mais foi dado. Mas àquele que
enterrou um e não reproduziu nenhum, ele foi colocado fora e
profundamente espancado.
"Meus filhos, vocês serão responsabilizados pelo que Deus lhes deu: a
respiração de sua vida, seu tempo nesta Terra, suas habilidades. Se você
não se esforçar ao máximo, você será responsabilizado. Meus filhos, não
a meio caminho ou Medidas, por favor, dê tudo de si. Meu filho deu
tudo de si, você deve isso a Ele. Não retenha seus melhores esforços.
"Isso eu digo a vocês, não para envergonhá-los, mas para chamá-los
para prestarem contas, agora - enquanto ainda há tempo de se
arrependerem e viverem uma vida digna do nome cristão e cheia das
promessas do Céu.
"Se você é preguiçoso, criança, você passará muito tempo no fogo do
Purgatório fazendo lá o que você deveria ter feito aqui. Uma séria
oportunidade foi colocada diante de você. Peça para você uma séria
resposta.
"Para aqueles de vocês que tomam minhas palavras com a maior
seriedade, eu estarei ao seu lado e todo o Céu será seu auxílio e comitiva.
(Para encorajar) Quanto mais você se esforçar para a perfeição, mais a
Hóstia Celestial protegerá e Eu lhe digo solenemente, nem uma gota de
sofrimento derramado, nem um esforço sobrenatural passará
despercebido.
194

Clare du Bois

pequenas. (Eu penso naquela tarde que eu poderia ir sem.) Não, meus
filhos, é muito pouco. Tudo será recompensado. Eu te imploro, coloque
seu melhor pé à frente. Não vou abandonar você nas bênçãos que se
seguirão."
Quando eu retenho meu melhor do Senhor, por causa de alguma
vantagem pessoal, as coisas que ganho são as mesmas coisas que
perderei completamente na morte. Mas quando eu desistir dessa
vantagem pessoal, como uma oferta de jejum ao Senhor, dará fruto que
me conduzirá ao Céu.

Em Vasos de Barro
Durante o segundo mistério alegre de hoje, Nossa Senhora veio vestida
como uma camponesa com um alqueire de nozes em seus braços. Ela
colocou as nozes em uma mesa que estava na minha frente. Essa era
uma visão curiosa, mas eu sabia instintivamente que ela estava
demonstrando vocações para mim. Fiquei ainda mais convencida
quando ela me permitiu ver que dentro de cada casco havia um
diamante precioso.
Então ela começou a listar as palavras para mim, palavras que eu estava
familiarizada como:
~ Cobertura exterior
~ Comum
~ Pobre
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~ Áspero
~ Liso
~ Nada de extraordinário ou incomum
~ Lugar comum
~ Envoltório liso
~ Simples
~ Humilde.
emos que você seja. Nada,
nada, que chame qualquer atenção para você como sendo especial.
Quando olhei para a mesa cheia de nozes, vi que estava em uma sala
muito difícil no deserto. Enquanto eu observava, pequenos diamantes pegando fogo com luz - emergiram dos cascos e seguiram em direções
diferentes. Nossa Senhora me levou pela mão para seguir uma, e foi para
a floresta em direção a um local precioso onde planejamos construir
uma ermida no Refúgio.
m rezar. Almas
que eu estou confiando a você. Em breve, muito em breve, haverá muita
emoção em suas vidas. Eu vou te ensinar como servi-los. Não se
preocupe, eu não daria a você sem a graça de direcioná-los e servi-los.
Cada bebê vem com instruções e ajuda especial do céu.
No fundo, a meditação, o Pai estava dizendo: "Não devemos nos abaixar
e se encolher de medo". Isso certamente descrevia o que eu estava
sentindo. Nossa Senhora pegou um diamante de uma casca de noz e
segurou-o diante de mim.
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Ele brilh
diferente, especial, único. Não há dois iguais. Oh, quão adorável é a tua
morada, ó Senhor, meu Deus! Quão especiais são as vossas almas
virgens, chamadas a amar e a servir-te. Eu te louvo, Pai, porque tu
ocultas estas coisas dos altíssimos e poderosos, mas as diz e revelas aos
humildes e pobres de espírito.

para construir esta comunidade.
Querida Mãe, eu me confio a você. Ainda hoje descobri que tinha que
manter uma guarda séria sobre minha alma, porque podia sentir meus
pensamentos vagando nas direções erradas, contrariando com
vulgaridade o que você está me ensinando. Sinto-me mais à vontade
com isso, e é mais conforme meu estado de vida, essa regra. No entanto,
é muito difícil proteger.

mim. Eu vou te mostrar o que fazer. Não se preocupe, vai ser muito
bonito.
Eu tenho que admitir que durante essa conversa, eu olhei para baixo meio incrédula, meio perturbada. Sabendo o quão desqualificado eu
sou. Eu não queria entristecer Nossa Senhora de maneira alguma, então
eu fiquei muito quieta, pois certamente o Todo-Poderoso pode fazer
qualquer coisa que desejar com qualquer um que Ele desejar.
A Santíssima Virgem foi muito carinhosa comigo. Ela tocou meu
queixo com o dedo, levantando meu rosto para que ela pudesse ver
meus olhos. Quando olhei para ela, percebi que ela estava usando um
véu de lã tingido com a mesma cor de índigo que eu acabei de tingir e
virei para a estola do Pai. É muito fino esse tecido, mas mais como um
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lenço que uma camponesa ucraniana usaria. Na verdade, ela parecia
uma matrona de um clima frio, não de fato rainha. Esta é agora sua
segunda visita a nós como uma pobre mulher simples.

em mim ... Isso é tudo que eu preciso.

Os Justos Viverão Pela Fé
"Muitos são chamados; poucos são escolhidos. Menos ainda
respondem."
Por quê? Por que é que a graça de Deus nos chamando para uma
consagração mais profunda, mais plena e mais completa é recebida com
esperança e entusiasmo - mas logo é posta em dúvida e esquecida no
negócio monótono da rotina diária?
Em meus angustiantes esforços para discernir o que Deus queria para
minha vida, finalmente foi decidido que eu fui chamada para a vida
penitente que São Francisco viveu, vestido com um hábito ruim.
Vivendo em habitações muito primitivas, como a do trabalhador
migrante, sem eletricidade ou água corrente. Essa descoberta me deixou
tão indigna, tão humilde e alegre.
Agora, depois de andar em seus santos passos do meu próprio modo
escasso, sei mais do que nunca que sou indigna. No desdobramento
desta vida e vocação, aprendi bem que minha fragilidade é maior do que
se imaginava. Olhando para trás, vejo que sou mais propensa a
preguiça, fraqueza e pecado do que jamais pensei.
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E foi precisamente esse conhecimento de si mesmo e a injustificada
atenção que eu dei a Ele, que tem surgido o inimigo mais formidável em
minhas tentativas de ser fiel em seguir a vontade de Deus para minha
vida.
Quando você vê o sonho de uma vida consagrada estendida para você;
e o deseja com todo seu coração. Discernindo que Deus realmente está
convidando você ... Mas então, ir para casa e ser engolido pelas
preocupações cotidianas da vida antiga pode nos fazer tropeçar em
oração, nos sentir profundamente inseguros em nossos corações,
secretamente temendo que tenhamos perdido a melhor porção - e isso
pode eventualmente levar a mornidão ou mesmo desespero.
Quando nos tornamos vítimas desse engano autodestrutivo, fica mais
difícil ouvir a voz de Deus. Perdemos a pacífica convicção de que somos
capazes de ouvi-Lo, e a graça que Ele derramou em nossos corações
quando Ele nos chamou para essa conversão mais profunda ficará
adormecida sob uma montanha de 'realidades' mundanas da vida
cotidiana.
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Podemos esquecer, mas Ele nunca esquece. Os dons de Deus são sem
arrependimento e Ele está esperando que nos voltemos e voltemos
àquele lugar de compromisso, quando nós O amamos mais do que a
própria vida, e fazemos um gigantesco salto de fé no Abismo do
Desconhecido.
Em Mateus 13, o Senhor disse esta parábola: "Eis que um semeador
saiu a semear; e quando ele semeava, algumas sementes caíram junto
ao caminho, e vieram as aves e as devoraram. Algumas caíram em
lugares pedregosos, onde não havia muita terra; e imediatamente
elas brotaram, porque não havia terra profunda. E quando o sol
nasceu, queimaram-se; e porque não tinham raiz, elas murcharamse. E outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as
sufocaram. Mas outras caíram em boa terra, e deram fruto, algumas
cem vezes, outras a sessenta vezes e outras a trinta vezes."

Então o Senhor depois explicou aos discípulos o significado da
parábola.
Mas o que recebeu a semente em lugares pedregosos, é o que ouve a
palavra, e logo a recebe com alegria; mas ele não tem raiz em si mesmo,
apenas dura um tempo; pois quando vem tribulação ou perseguição por
causa da palavra, imediatamente se esmorece.
"E também o que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a
palavra, mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas, sufocam
a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que recebeu a semente em boa
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terra é o que ouve a palavra e compreende-a; e também dá fruto, e um
produz cem vezes, outro sessenta vezes, e outro trinta vezes. " Mateus
13

À primeira vista, a falta de ação pode ser atribuída a um amor por
dinheiro e segurança, como no jovem rico. Mas indo mais fundo: nós
realmente acreditamos que o Senhor do Céu e da Terra está nos
oferecendo a mesma Pérola de Grande Valor? Um convite pessoal para
se juntar aos tribunais do Céu enquanto ainda estamos na Terra?
Trabalhar pela Sua glória e pelas almas todos os dias das nossas vidas
restantes? Contar com Ele para capacitação e recursos? Não é a mais
incômoda dúvida em nossos corações, não sua fidelidade - mas nossa
fragilidade e indignidade?
É aqui que o Senhor intervém na vida das almas. E por Sua própria e
Santa Vontade, constrói uma estrada para o Céu pela qual nós, indignos
mortais, podemos ascender à santidade na vida consagrada. Esta
estrada é a Sua Divina Misericórdia.
A Imitação de Cristo nos exorta: "Preste mais atenção à Minha
Misericórdia do que à sua própria indignidade."
Uma noite, durante a adoração, Nossa Senhora disse: "Está escrito: o
justo viverá da fé". Ela fez sinal para eu abrir as Escrituras, e eu abri em
Gálatas 3. "Aquele que é justo, pela fé, viverá." Isso não foi falado apenas
para mim, mas para todos nós que estamos lutando para cumprir o mais
alto chamado de Deus em nossas vidas. Cada um de nós, neste exato
momento, está enfrentando um desafio. A decisão de dar uma parte de
nossas vidas para o Reino do Céu.
Marque bem essas palavras: a questão não é digna. A questão é vontade.
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Cremos, com Maria, que o que nos foi dito será cumprido por Deus e
pelo trabalho sobrenatural de Sua graça? Ou estamos tão atolados em
nossa indignidade e preocupação autodestrutiva que somos enganados
pelo diabo em pensar que o braço de Deus é muito curto para realizar
tal obra através de nós?
A falsa teologia que Satanás usou para enganar muitas almas a
abandonar o chamado de Deus em suas vidas é simplesmente essa
mentira: "Você não é digno. Olhe para a sua vida, olhe para os seus
pecados do passado e tentações contínuas. Você é tão fraco, olhe para
os seus erros - você não pode nem mesmo viver de acordo com as mais
simples obras de santidade sem explodi-lo! Ha! Você? Escolhido por
Deus? Você não pode nem sair do confessionário e ficar limpo por 15
minutos, vamos sozinho agarre a graça suficiente para servir."
Brutal? Com razão, ele é chamado de "acusador de nossos irmãos" em
Apocalipse 12.
Em termos simples, esta é a teologia da igualdade entre obras e justiça.
Este é o mesmo ensinamento que Paulo adverte aos Gálatas no capítulo
três:
"Ó insensatos gálatas, quem vos encantou a fim de que não
obedecessem à verdade, quando entre vós, diante de vossos olhos, Jesus
Cristo foi evidentemente apresentado e crucificado? Apenas quero
saber de vós isto: Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela fé
naquilo que ouviram?" Gálatas. 3
Este princípio é uma dinâmica baseada no pensamento legalista.
Negamos o convite imaginando que não ganhamos a graça e o chamado
de Deus sendo cristãos perfeitos. Portanto, uma vez que não temos
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vivido de acordo com a Lei, ou os preceitos cristãos perfeitamente,
somos indignos de ser chamados e escolhidos - então, não
respondemos. Negamos a graça de Deus em nossas vidas, porque não
acreditamos que merecemos.
Considere Abraão: "Abraão creu em Deus e foi creditado a ele como
justiça." Paulo se dirige aos Gálatas novamente e diz: "Vocês são tão
insensatos? Depois de começar com o Espírito, você está terminando
agora com a carne?" Estamos na carne sempre que pensamos que
podemos ganhar, ou devemos ganhar, a graça de Deus ou Seu chamado.
Então aquele que fornece o Espírito a você e faz grandes feitos entre
você, o faz através das obras da lei ou pela fé naquilo que você ouviu?
Será que Moisés separou o Mar Vermelho porque ele sabia que seu
braço tinha grandes poderes sobrenaturais e ele sabia que ele era tão
santo que ganhava e merecia tal milagre? Ou Moisés sabia o caráter de
Deus tão completamente que ele acreditava que tudo o que ele pedisse
em oração, para o bem do Seu povo, seria feito por eles? Moisés tinha fé
no poder de Deus.
Na primeira mentalidade, que é uma mentira de Satanás, você deve
primeiro ser bom o suficiente para ser um cristão. Mas o Senhor disse:
"Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E
não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes".
Outra mentira que adia uma vocação é: "Mas eu ainda tenho tantas
falhas! Eu sou indigno de tal chamado." Isso pode ser bem verdade. Mas
novamente, o Senhor disse: "Aquele que começou a boa obra em você,
a aperfeiçoará."
Uma vocação não é uma recompensa por uma vida vivida com
perfeição. Pelo contrário, é um convite para aprender a viver a vida
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perfeitamente. Nós nunca seremos dignos. Estaremos cobertos de
graças celestes e recompensados abundantemente nesta vida e no
próximo com a comunhão e amizade familiar de Jesus, o Senhor do
Amor. E estaremos continuamente capacitados para superar nossas
muitas falhas. Para se levantar e tentar, tentar novamente - pois Nosso
Senhor anseia em nos ver bem sucedidos.
Portanto, Ele nos dá outra chance.
Deus faz o que faz. Mais uma vez, isso não é sobre dignidade, mas
disposição. Deus coloca o desejo profundamente em nossos corações,
então traz vasos para nos incitar a desejar maior santidade, e então faz
o convite. E se nós respondermos, Ele nos formará em santidade. Tudo
é feito com Ele e através dEle. Nós não fazemos nada além de dizer "sim"
e sermos obedientes ao que Ele nos pediu para fazer em seguida.
Para encerrar, um dos companheiros do Santo São Francisco uma vez
perguntou: "Por que você? Por que Deus escolheu você?" Como tantos
milagres e sinais estavam acompanhando seu modo de vida e
ensinamentos, o irmão queria saber por que Deus o havia escolhido.
São Francisco, simples e verdadeiro, respondeu: "Porque o Senhor não
encontrou maior pecador na Terra."
Ninguém menos digno, menos merecedor. Isso não foi dito a partir de
um falso senso de humildade. São Francisco levantou seu coração em
oração ao Deus Todo-Poderoso, fazendo esta pergunta. A resposta veio
simplesmente do Senhor do Céu e da Terra, que havia pesquisado o
mundo inteiro e não encontrou nenhum tão insuficiente e carente
como este pobre homem de Assis.
Sua resposta é certamente o nosso convite, só devemos crer.
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Você Vai Responder?
Esta noite, vi a nossa Mãe da Misericórdia segurando uma pérola muito
requintada e grande na palma da mão.
Ela colocou em um saco de veludo vermelho muito gentilmente e
colocou-o ao meu lado. Eu o peguei e segurei-o firmemente ao meu
coração, sentindo-me acesa com grande amor. Para mim, representou
A Pérola de Grande Valor: Jesus, seu Filho.
Nossa Senhora começou a falar: "Você vê, meu filho, para ter este
Grande Tesouro, você deve abandonar tudo. Não há nada que valha a
pena mais do que este precioso Tesouro. Mas, oh, quão poucos estão
dispostos a valorizá-lo como Ele. Como muito poucos estão dispostos a
abandonar a bolsa de suas próprias opiniões. Quais poucos estão
dispostos a excluir todos os tipos de desordem de suas vidas, o ruído,
bem como as posses.
"Quão poucos confiam nEle. Confie que Ele pode verdadeiramente ser
o seu Tudo. Não há nada neste mundo que valha a pena ter sobre Ele.
Nada.
"Este é o teste desta alma. Ela é chamada, ela é escolhida ... ela vai
responder? Eu quero que ela responda. Ela é escolhida por mim, uma
das minhas escolhidas a dedo. Eu gostaria que ela abandonasse o
mundo para fazer uma oblação: uma oferta de sua própria vontade, seus
próprios planos, suas próprias oportunidades, pois meu Filho tem a
vontade dEle, Seus planos, Suas oportunidades, mas ela responderá?
Eu estou chamando ela para responder".
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Nossa Senhora está agora se dirigindo diretamente à alma: "Minha filha,
não há nada que você tenha planejado que possa sequer começar a
comparar com o que Deus tem reservado para você, se você responder.
Sempre haverá aqueles que seguram as cordas da bolsa. Mas você, filha,
foi chamada para um chamado superior, onde o suor e o trabalho de
"provedor" devem ser delegados a outros.
"Isso eu vou confirmar para você. Muitas vezes, não são circunstâncias
que conspiram contra você, mas sim a gentil Mão de Deus orquestrando
a mudança. Você responderá? Você responderá ao que Ele está fazendo
em sua vida? Estes são os tempos de oportunidade, você está pronta
para responder? O céu está esperando. Eu sou sua Mãe da Misericórdia.
"Misericórdia chegou a esta casa esta noite."
É uma alegria acrescentar a esta mensagem que o sinal que Nossa
Senhora prometeu veio na forma de uma soma muito grande de
dinheiro, para empreender este livro e ajudar os pobres e satisfazer as
necessidades desta alma. Ela respondeu lindamente a esta graça e está
se movendo em direção a um total compromisso com o Reino de Deus,
e seu plano para a sua vida em trabalhar para a salvação das almas.
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Jesus e Maria
Continuam a Ensinar

No ano de 1998 - exatamente 20 anos atrás e muitas aventuras seguindo
suas viagens pela América do Sul, o Senhor disse a Clare e Ezekiel que
Ele os estava trazendo à um retorno. Ele lhes disse que os traria de volta
à terra que leva o nome de Seu Sangue Sagrado: as Montanhas Sangre
de Cristo, no norte do Novo México. E assim Ele os tirou do deserto
isolado de seu Retiro na Montanha, e os trouxe de volta à civilização
para ministrar novamente ao povo de Taos, Novo México.
Nos primeiros anos, Ezekiel esteve cobrindo serviços domésticos e
ministrando em hospitais, enquanto escrevia e gravava músicas e
músicas. Eles haviam estabelecido um grupo de oração na cidade, mas
isso parecia estar acabando. Mas Clare estava trabalhando em música
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bastante e sem-parar.
Um dia, por frustração que seu ministério parecia estar falhando, ela
gr
estou ficando fraca. "Fora da
dor em seu coração, ela escreveu a música "Empty Fears ".
Durante esse tempo, eles também estavam administrando um banco de
alimentos de sua casa e muitas vezes copiavam muitos textos e músicas
para distribuir à população local. Eles estavam se esforçando para viver
uma vida muito pura e simples: como vestes eles tinham seus hábitos
cinzentos. E um lugar para dormir e rezar. Eles não tinham televisão,
mas nos meses anteriores a Taos eles sabiam que teriam que colocar
seus ensinamentos e músicas em um formato seguro, onde poderiam
ser arquivados adequadamente, apoiados e disseminados. Então eles
compraram seu primeiro computador.
Uma noite, no ano de 2013, eles encontraram um vídeo do YouTube
com um jovem pregador chamado Joel Osteen. E o Senhor disse a eles
que deveriam abandonar seus hábitos, adotar o traje comum do povo
de Taos - e começar um canal no YouTube por conta própria.
Quando entraram on-line, Clare começou com uma série de
ensinamentos que continham todas as coisas básicas que o Senhor lhes
ensinara ao longo dos anos. Eles postaram suas músicas anteriores e,
em seguida, passaram a fazer vídeos juntos. Apenas discussões
tranquilas e naturais que eles batizaram de Heaven Talks. Estes se
tornaram populares com as pessoas que eles estavam ministrando em
Taos.
E em uma série de meses, eles começaram a atrair pessoas locais que os
seguiam há alguns anos, mas não tinham como responder, para
começar a sintonizar no canal do YouTube. Até então, eles não tinham
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como rastreá-los também. Mas o Senhor é fiel. As pessoas estavam
lendo e colocando em prática os ensinamentos e mensagens. Eles
começaram a responder quando chegaram à Internet mais
completamente em 2014.
Clare recebe mensagens do Senhor há cinco anos. E a partir de 2018, o
Senhor começou a nos dar ensinamentos específicos sobre Sua mãe,
Maria. A parte seguinte deste livro é uma série de 7 mensagens, tiradas
diretamente do canal Heartdwellers Channel.
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ESCRITURAS REVELAM:
O Papel de Maria na Igreja

Parte 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 que você peça a Maria para
orar por você. É por essa razão que vou lhe dar tudo o que tenho das
Escrituras que explica claramente qual é o papel dela na Igreja, de
acordo com a Palavra de Deus.
Então, este será o número um em uma série de sete partes.
Quero começar dizendo que Ezekiel e eu fomos para o Céu inúmeras
vezes e vamos para lá a vontade. Por essa razão, tenho cultivado um
relacionamento com muitos santos no céu. E meu relacionamento com
Maria - meu e de Ezekiel - remonta a cerca de 25 anos. Incluindo as
aparições em que ela apareceu em Jacksonville, Flórida
Então, o que eu vou compartilhar com vocês das Escrituras também é
apoiado pela experiência, tanto no Céu quanto na Terra, nos últimos 25
anos.
Se você está neste Canal há muito tempo e testou o Espírito para ver se
ele é de Deus, gostaria que você desse uma nova perspectiva sobre a
importância dessas Escrituras. Como você fez com João 6 e o Corpo e
Sangue de Jesus.
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E até eu quero que você reflita sobre a lavagem dos pés. Você não
entende agora porque estou fazendo isso. Nada do que está registrado
nas Escrituras que Ele disse foi apenas uma palavra ociosa. Tudo isso
tinha significados muito profundos. Alguns significados estavam na
superfície e alguns eram muito profundos. Aquelas que pareciam uma
coisa na superfície também tinham outros significados quando você
mergulha mais profundamente nelas. E por esse motivo, o registro do
casamento em Caná é muito significativa. Mas eu não vou entrar nisso
ainda.
Eu também gostaria que você se aprofundasse em seus corações e visse
de onde vem esta repulsa pela 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 Maria. E
há apenas um mediador: Cristo Jesus".
Cada uma dessas afirmações é uma falsa percepção do papel de Maria.
Como já afirmei muitas vezes para contar, não rezamos a Maria pedimos a ela que ore por nós, a Jesus, porque ela é uma cristã em
posição elevada com Deus.
Nós não adoramos Maria, nós a veneramos - não apenas por seu ofício
como a mãe de nosso Salvador, mas também pela vida cristã virtuosa
que ela levou, e seu sacrifício ao pé da cruz quando ela ofereceu seu Filho
por você e eu.
E, na medida em que haja apenas um mediador - no minuto em que
você perguntar a sua mãe, seu pastor ou irmão, ou um ministro ungido
para orar por você -, você acaba de recrutar outro mediador para pedir
a Deus em seu nome. Então, todas essas são mentiras e equívocos.
Assim, por esses motivos, não há absolutamente nenhuma substância
nas acusações sobre orar com Maria.
Agora examinarei as Escrituras que o próprio Jesus colocou, para que
Sua mãe seja reconhecida em seu papel. Há muito para apenas um
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vídeo, então 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.
Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó; e
Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama
o Cristo. Portanto, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são catorze
gerações; e desde Davi até a deportação para a Babilônia, são catorze
gerações; e desde a deportação da Babilônia até Cristo, são catorze
gerações.
Indo mais fundo na pesquisa sobre isso, parece que José e Maria eram
primos, porque tinham o mesmo avô em comum. Mas houve um
segundo casamento na linhagem familiar, que os separou ainda mais.
Então, há uma pequena variação lá. Mas isso faz muito sentido, porque
temos que saber em nossos corações que ela também era da linha de
Davi.
Isso vem de São Jerônimo, a propósito, um dos pais da igreja primitiva
e escribas que estudaram essas coisas, e traduziram os pergaminhos para
a 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-isntjoachim-mentioned-in-jesus.html
O anjo aparece a Maria começando em Lucas 1: 26-28
E, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da
Galileia, chamada Nazaré, para uma virgem desposada com um
213

Uma Esperança Floresce no Inverno

homem, cujo nome era José, da casa de Davi; e o nome da virgem era
Maria. E o anjo se aproximou dela, e disse: Salve, tu que és muito
favorecida; o Senhor está contigo; bendita és tu entre as mulheres.
A propósito, essas Escrituras estão na oração que dizemos em Ave
Maria. O Senhor é convosco; bendita sois vós entre as mulheres.
A Escritura afirma, através da boca do anjo que veio para falar por Deus,
como seu mensageiro, pronunciamento de Deus sobre Maria. Três
coisas:
~ vs 28: Maria foi altamente favorecida por Deus. Seu personagem era
excelente.
~ vs 28: Deus está com Maria. Eu acredito que isso significa que ela
cultivou a presença de Deus em sua vida, mesmo com a tenra idade de
14 anos. E isso é substanciado pelos Padres da Igreja Primitiva 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
designada acima de todas as outras mulheres com uma bênção especial.
Registra-se dos historiadores daquela época que Maria era filha única e
foi dedicada ao templo com a tenra idade de 6 anos e cresceu até a
maturidade dentro das paredes do templo. Como tradição histórica, ela
foi reconhecida como talentosa, e os sacerdotes procuraram um cônjuge
para ela que era igualmente sagrada.
Eles chamavam todos os homens juntos, que eram cônjuges em
potencial. E deram a cada um deles um ramo de amendoeiras, e
mandaram-lhes esculpir o nome no ramo de amendoeira e depois os
devolveram aos sacerdotes do Templo. Nenhum dos ramos floresceu.
No entanto, eles ouviram falar de um outro homem que não respondeu
ao chamado para os pretendentes entrarem. E eles o chamaram. E
quando ele entrou e colocou o nome dele, eles mantiveram o ramo de
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amendoeira - e floresceu. Então, aquele que floresceu indicava quem
seria seu cônjuge. E esse foi José.
Lucas 1: 29-33

E, vendo-o, ela ficou perturbada com o que ele disse, e pôs-se
a pensar que tipo de saudação seria essa. E o anjo lhe disse: Não temas,
Maria; porque tu achaste graça diante de Deus. E, eis que em teu ventre
conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Ele
será grande, e será chamado Filho do Altíssimo; e o Senhor Deus lhe
dará o trono de Davi, seu pai; e ele reinará sobre a casa de Jacó para
sempre, e o seu reino não terá fim.
Agora, esta escritura revela:
~ vs 29: Maria ficou muito perturbada com sua saudação. Ela era mansa
e humilde e não tinha ideia do seu status diante de Deus, o status de
alguém digno de uma visitação angelical. E para 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
um rei. Certamente, um plebeu aos olhos de Deus não receberia esse
privilégio.
Lucas 1: 34-38

Então, disse Maria ao anjo: Como será isto, visto que eu não

... E quando ela fez essa pergunta, queridos. O que me vem à mente
quando acredito que ela e José discutiram a possibilidade de serem
celibatários. Em seu casamento sendo dedicado a Deus. E então ela
estava se perguntando 'como será isto? Porque eu não vou consumar o
casamento. Eu sou dedicada como uma virgem para Deus. Ele está
dedicado como uma virgem para Deus '. Esta é a minha interpretação.
Isso é o que me impressiona, e é por isso que ela perguntou: 'Como será
isto? Vendo .... eu sou virgem.
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E, respondendo o anjo, disse-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti,
e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti; por isso também o santo
nascido de ti será chamado Filho de Deus. E, eis que tua prima Elizabete,
também concebeu um filho em sua velhice; e é este o sexto mês para ela,
que era chamada estéril. Porque com Deus nada será impossível. E disse
Maria: Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua
palavra. E o anjo se ausentou.
Agora, isto é o que esta Escritura revela:
~ vs. 34: Ela era virgem e se mantivera pura. E, de fato, minha opinião
sobre isso é que ela não tinha intenção de conceber um filho. Ela era
virgem para o Senhor. E assim foi José. Mas isso não está nas Escrituras.
Essa é apenas minha percepção. Mas certamente, ela era virgem.
~ 35: O Espírito Santo veio sobre ela e o Pai Deus, o Altíssimo, plantou
a semente em seu ventre. Isso faz de Maria a esposa do Senhor, sem a
contaminação do intercurso carnal.
Aliás, 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 nada para o tipo de corpo, cor dos olhos ou
cabelo, estatura, cérebro, etc., o que é contrário a todos os outros seres
humanos nascidos. Existem conjuntos de cromossomos da mãe e do
pai. Tudo isso foi fornecido pelo ovário no ventre de Maria. Assim,
podemos seguramente assumir que Jesus se parecia com a mãe dele.
Se Ele é o Filho de Deus, isso faz de Maria a Mãe de Deus. Note, eu não
disse que ela é Deus, ou ela deu à luz a Deus no sentido de Deus TodoPoderoso. 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 Pai Deus para crescer lhe dá esse título. Esta explicação
assume que você conhece a doutrina de Deus sendo Três Pessoas em
Um; Pai, Filho e Espírito Santo.
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E muito interessante, no céu. Ezekiel foi levado para uma cabana em
uma colina nas montanhas, na floresta profunda. E havia Deus o Pai
neste cenário muito simples. Uma mesa de madeira, uma mesa de
madeira redonda. Bancos sentados lá. E Maria cozinhara alguma coisa
para eles e a pusera sobre a mesa. E ela se sentou ao lado de Deus, o pai.
E creio que Maria e Deus 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 dizendo: "Mas Elizabete é muito
velha" Não. Ela aceitou de cara o que lhe foi dito pelo ser angélico. Mais
uma vez, revela sua profunda humildade. E isso está em contraste com
o marido de Elizabete, que duvidou do que o anjo disse.
Então, vou parar por aqui e assim podemos esperar pela próxima edição:
as Escrituras Revelam o Papel de Maria na Igreja.
O Senhor abençoe a todos vocês, Moradores do Coração. Vocês são
muito amados.
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ESCRITURAS REVELAM:
O Papel de Maria na Igreja

Parte 2a de 7
20 de Setembro de 2018
Obrigado, Senhor Jesus, por reservar um tempo para compartilhar essas
revelações sobre Sua mãe. Eu estou começando a ver que ela foi o
primeiro fruto dos Crentes e muitas coisas que você fez para E COM ela
são um modelo para nós na Terra, incluindo sua incrível partida da
Terra. Que eu vou compartilhar, a propósito, queridos, na parte 7 dessa
série.
Então, meus queridos Moradores do Coração, alguns de vocês
estiveram comigo por quase cinco anos, e eu sempre fiz o meu melhor
para ser transparente diante de vocês. Eu retirei Maria, a Mãe de Jesus,
de vocês por obediência, embora meu coração doesse para falar sobre
sua intercessão, sua amizade, sua proteção.
Falando nisso, os demônios sempre foram autorizados a interferir entre
Ezekiel e eu fazendo música juntos. Ele é um guitarrista e vocalista
maravilhoso, mas sempre surgia algo entre nós, sendo uma pequena
coisa realmente nos atrapalharia, e então nós desistiríamos. Com um
gosto ruim em nossas bocas ...
Mas duas noites atrás, por algum motivo inexplicável, conseguimos
trabalhar juntos sem problemas. E ele sentiu tamanha satisfação, em
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contraste com 25 anos de frustração. E espero que eu tenha essa música
para você hoje à noite. E quero lhes agradecer, Moradores do Coração,
por orarem pela minha música. Isso ajuda muito.
Eu disse inexplicavelmente, mas no meio da nossa sessão de gravação,
eu olhei para Nossa Senhora em pé diante do meu altar, sorrindo. Ela
veio e nos cobriu com seus anjos, aqueles designados para ela. Sim, ela
interveio e estava nos protegendo de qualquer coisa que pudesse ter
estragado nossa sessão de gravação.
Eu disse a E
diante do altar. Ele não a viu, mas a agradeceu. Porque ele sabe que ela
está muito presente para ele, a maior parte do tempo. Ele tem uma
tremenda devoção a Maria porque ela tem sido uma amiga maravilhosa
para ele.
E Maria fez algo tão doce depois que disse isso. Ela deu dois passos na
minha direção, colocou o braço maternal em volta de mim e disse:
"Obrigada por contar a ele!" Tão doce! Ela é muito diminuta, certamente
não uma polegada mais de cinco pés. Então, ela nos abençoou com um
avanço.
Ela também domesticou a pantera negra com quem tenho lutado há 30
anos. Assim como a vi na ilha de Lily Pad há mais ou menos um ano,
quando Jesus me levou na canoa. Eu saí e Nossa Senhora estava lá
esperando por mim. E ela estava sentada com a pantera negra
descansando ao seu lado, toda a maldade se foi. E eu levei isso para
significar que ela me ajudaria a superar minha pantera negra. Você vê o
que ela pode fazer quando pede suas orações.
E eu não tive sequer um ataque de desejo pelas coisas por muito tempo,
certamente não me distrai com elas do jeito que eu costumava fazer. Eu
evitei as tentações, que são ocasiões de pecado.
Eu acabara de dedicar minha música a ela e me colocar sob sua proteção,
e pedi a ela deliberadamente: "Por favor, ore por Ezekiel e eu, e que
219

Uma Esperança Floresce no Inverno

possamos trabalhar juntos". E ela realizou em uma hora o que nós temos
orado a Deus para fazer por uns bons 20 anos, sem sucesso algum.
Sim, Ezekiel e eu trabalhamos juntos algumas poucas vezes, muito
um mal-entendido e frustração e Isso foi antes de eu pedir a ela para
supervisionar e nos ajudar. Ela é uma ótima guerreira de oração!
Bem, eu divaguei. O que eu estou querendo dizer a vocês, queridos, é
que tipo de pastor eu seria, se eu retivesse Maria de você depois que
Jesus me dissesse para liberar os ensinamentos? O que - por perder
metade do canal? Perder, talvez, um meio de subsistência e salários para
nossos ajudantes? Eu já estive na pobreza antes, e voltarei à pobreza se
for preciso. Mas eu não vou comprometer. Por ser acusada de novo
perante a comunidade cristã?
Maria! Vejam, ela se curva diante das estátuas e ad
me ajoelho diante de uma estátua que representa um santo quando
invoco sua intercessão. E sim, lhes agradeço profusamente por suas
orações e até mesmo companheirismo.
Mas eu nunca vou adorar uma estátua. Ou um santo.
Para ficar sob a condenação do segundo mandamento: "Não farás para
ti imagem de escultura. Não terás outros deuses diante de mim". Uma
imagem de escultura é, por definição, "uma imagem de escultura usada
como um ídolo". Parece que os professores cristãos levaram um pouco
longe demais ao dizer que você não pode ter pinturas, fotos, imagens de
escultura - ou coisas dessa natureza. Você não acha?
Em outras palavras, essa estátua de Maria é uma representação de quem
ela é diante de Deus. Se eu a adorasse, então seria um ídolo de escultura.
Mas eu não adoro a Maria. Eu venero e a respeito profundamente. Eu
também adoro sua doçura, do jeito que você adoraria a doçura no rosto
de um recém-nascido.
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Não se preocupe em discutir esse ponto comigo, pessoal. Se você não
consegue entender o que eu disse, você tem um espírito obtuso.

Obtuso: irritantemente insensível ou lento (ou incapaz por preconceito
ou fanatismo) para entender.
O ponto é que, enquanto Moisés estava na montanha com Deus, na
mesma sessão, Deus deu a Moisés o modelo para a Arca, os anjos
esculpidos sobre o Propiciatório. E então as tábuas dizendo: "Você não
terá outro Deus além de mim". Nenhuma imagem de escultura.
E aquelas pedras foram para dentro deste tabernáculo da Arca, com
imagens de escultura de anjos pairando sobre o Propiciatório. Agora,
como você entende isso? Em um momento, Ele está dizendo: "Não
tenha nenhuma imagem de escultura". E no momento seguinte, Ele está
dizendo a Moisés como os anjos seriam e do quê eles seriam feitos.
Como podemos ser tão cegos?
Bem, eu, pelo menos, acho que Satanás conhece 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. Existem Inter dimensões.
E há um exemplo - muitos exemplos disso 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 anjos são REAIS. Então, limpe sua vida e
entregue a Jesus! Ou, como diria Maria: "Entregue a sua vida ao meu
Filho".
Assim, o inimigo conhece o poder de uma estátua, uma imagem, uma
representação. Há imagens de Jesus que choram sangue em testemunho
da veracidade da imagem. Existem ícones que choram óleo. E estas
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coisas se manifestam - não pelo poder de Satanás, mas pelo poder do
Espírito Santo. Eles são SINAIS e MARAVILHAS para os crentes, para
encorajá-los. Para torná-los fortes.
Esses óleos que choram de imagens são conhecidos por fazer milagres e
curar pessoas.
Então, o inimigo conhece o poder de uma estátua, uma imagem, uma
representação ... então, no mundo secular, ele as usa como loucos para
fazer homens e mulheres pecarem. E se ele pode nos privar do consolo
de ver uma imagem que nos lembra do céu, ou um amigo no céu, ele
pode nos isolar. E certamente não pensaremos em pedir sua intercessão!
E depois de tudo isso nos acusar de adoração a demônios ... certo?
Você vê como o inimigo é inteligente em privar-nos da plenitude de
Deus?
Mas honestamente - e esse é o ponto. Eu não posso estar neste
ministério para você em boa consciência, se eu me importar com as
opiniões dos homens. Isso realmente me faria hipócrita! E manter Maria
longe de você quando fui libertada - só porque posso perder doadores?
Só porque eu posso perder posses? De jeito nenhum! Todos vocês
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 unido com todo o Céu e NÃO MAIS sozinho.
Agora, isso requer um pouco de discernimento e discrição, porque o
Diabo tem suas imitações.
Satanás inventou espíritos familiares porque Deus criou santos para
nossos companheiros. Os santos e os anjos. E Satanás conhece muito
bem a solidão que você e eu sofremos nesta Terra no meio de nossas
famílias - então Satanás nos ofereceu seus
demônios, em imitação dos anjos e santos que Deus nos deu!
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Deixe-me te contar uma historia. Antes de me converter, queria ser uma
médium de transe e estava estudando para fazer isso. E eu queria ajudar
os outros a encontrar o caminho na vida, obtendo conhecimento
sobrenatural do que eu pensava serem seres angélicos. Mas, na verdade,
eram os demônios profundos, sombrios e vestidos com trajes que me
atraíam. Por exemplo, naquela época da minha vida, em torno dos
Hippies - um guru, um curandeiro, um profeta. Irmãos, como eu fui
enganada. Você pode ler tudo sobre isso na minha narrativa de
conversão.
Mas aqui está o ponto. Quando um médium em transe me disse que eu
tinha um companheiro e me deu seu nome, chorei a noite toda
agradecendo a Deus por esse presente. Mal sabia eu quem ele era em sua
real natureza.
E aqui quero divagar por um momento e dizer: não julgue os da Nova
Era. Muitos deles foram tão feridos pela igreja, tão enojados com a
hipocrisia, que eles se voltaram para outra fonte. Ser molestado por um
padre faria com que alguém quisesse correr!
Mas este é o ponto: muitos adeptos da Nova Era estão à procura de
Deus, procurando a verdade e, para muitos, uma traição está na base de
sua religião rejeitadora. Até mesmo John Ramirez, teria dado sua vida a
Cristo em uma missa se o pastor fosse pelo corredor, abraçando a todos
- dando-lhes as boas-vindas em casa, e não evitando John. E isso partiria
seu coração. Ele estava bem pronto para entregar sua vida a Cristo. Mas
então ele se sentiu rejeitado por Deus e se voltou para Satanás. Ele não
tinha mais ninguém a quem recorrer, pessoal. A fonte de toda a vida e
bondade o havia rejeitado e isso não era justo - então ele foi para aquele
que o receberia.
Portanto, 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
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humano, em escárnio do Sangue de Jesus. E você nunca verá uma bruxa
roubando pão de comunhão de uma igreja não-denominacional, nunca!
Mas eles vão esperar na fila para roubar uma Hóstia da Comunhão da
igreja católica ... porque eles sabem que a coisa é real.
Eu divaguei novamente! Desculpa. Você vê o quão ruim eu estou?
Ah, e isso me leva a uma iluminação que tive durante a adoração com o
Espírito Santo. Ele estava tão lindo esta manhã. Ele realmente dançou
comigo. E eu tenho a nítida impressão de que Ele pode estar querendo
que eu faça um retrato dele. Ele estava vestido como um rei. Seu terno
era vermelho, com ornamentos por toda parte. Você sabe, como os tipos
que os reis usam, e a faixa que eles usam no peito? E ele tinha cabelos
curtos e brilhantes olhos azuis.
E Ele tem tantas coisas que Ele me infundiu. Fiquei ali conversando com
Ele - é por isso que fiquei tão empolgada e quis compartilhá-los com
você.
Então, o que havia de diferente em Maria?
Bem, por minha própria falta, reconheço algo importante que faltou em
minha vida: a santa discrição. Maria não perdeu graças. Ela estava cheia
de graça, e ela escondeu as coisas em seu coração e continuou a ser cheia
de graça. Cheia, cheia e cheia do transbordar da graça, é por isso que sua
intercessão é tão poderosa. Ela sabia como preservar e proteger os dons
de Deus.
Quantas vezes eu recebi uma graça - e permitir que Satanás a roubasse
naquele mesmo dia? Ou questionei isso? Ou fui irreverente com isso?
Para dizer quando era privado. Ou a alterei um pouco; a contaminando
e a usando para ser reconhecida em vez de fazer o bem? Quantas vezes??
Você não quer saber. Mas eu repito que o Senhor lhes disse a verdade
quando disse que eu era a pior pecadora que Ele poderia encontrar.
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O ponto é que Maria raramente diz algo na Bíblia. Por que é assim?
Porque ela mantinha as coisas escondidas em seu coração, onde elas
estavam seguras.
Quando chegou a hora, ela revelou a Lucas, para que ele pudesse
compartilhá-las com o mundo e ser edificado. Mas ainda assim, o que
ela disse a ele é pouco precioso em comparação com o vasto tesouro de
graças escondido neste vaso dourado.
E essa é a introdução perfeita para a segunda etapa da nossa jornada em
aprender sobre Maria.
Maria visita Isabel.
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ESCRITURAS REVELAM:
O Papel de Maria na Igreja

Parte 2b de 7
20 de Setembro de 2018
Maria visita Isabel.
A propósito, Elisabeth e Isabel são a mesma pessoa. Essa é a tradução para o Português.

Lucas 1.39

Naqueles dias Maria se levantou e foi apressadamente à região
montanhosa, a uma cidade de Judá. E entrou na casa de Zacarias e
cumprimentou a Isabel.
A visitação de Gabriel, o anjo, deu a Maria instruções sobre sua missão
na vida, exatamente o que os visitantes celestiais fazem. Eles
aconselham, através do poder do Espírito Santo, que os preenche no
Céu para que eles tenham todo o conhecimento que precisam, para
fazerem o seu trabalho na Terra. Eles são seus mensageiros, porque
Deus gosta de usar todos para trazer o Seu Reino à Terra.
Mas Maria - tenho quase certeza, estava tão impressionada com sua
missão, que queria ver o milagre feito a Isabel, bem como sabia que ela
era avançada de anos. E ela queria ajudá-la. Tenho certeza de que ela
queria compartilhar com Isabel suas missões mútuas e ter uma
companhia sagrada sobre as coisas notáveis que aconteceram com elas.
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Então ela se apressou. Ela foi depressa.
Agora, aqui está a configuração perfeita. Envolvida a José, mas não o
conhecendo intimamente, e talvez até consagrada a ele como virgem ...
Isso foi por três meses e então voltou ... grávida. Tenho certeza de que
ela reconheceu as repercussões que isso teria em sua fé sobre ela. Mas,
mesmo assim, ela cuidou de sua prima, Isabel.
Então, recebemos deste episódio algumas das mais notáveis profecias
messiânicas da Bíblia.
Lucas 1: 41-42

Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê saltou em
seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ela gritou em alta voz

Estas são as mesmas palavras que falamos no Rosário, diretamente das
Escrituras, amados. Mas o fruto do ventre de Maria não era apenas
Jesus, mas o copioso fruto que Ele levaria e o fruto que Maria também
levaria do Céu, como muitos se voltariam para ela por sua intercessão.
E seu papel continuado como Mãe da Igreja traria muitos filhos. Eu vou
entrar nisso na sétima mensagem sobre Maria.
Lucas 1: 43-44

a mim? Pois eis que, quando a voz da tua saudação chegou aos meus
ouvidos, o bebê saltou no meu ventre de alegria! "
Então, aqui está uma proclamação escriturística de que Maria é a Mãe
do Senhor, vinda da boca de Isabel - que está cheia do Espírito Santo.
Então, verdadeiramente, o Céu a considera como a Mãe de Deus. Não
por autor de Deus, mas por ASSOCIAÇÃO, como a Esposa do Espírito
Santo e Pai Deus.
Ela continuou dizendo:
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Lucas 1:45

"Bem-aventurada aquela que acreditou, porque haverá um
cumprimento das coisas que lhe foram faladas pelo Senhor!"
As escrituras novamente revelam a enorme fé de Maria. Ela não tinha
impedimentos para sua fé através de sua linhagem, porque tinha sido
preparada por Deus para levar Seu Filho em um vaso imaculado pelos
pecados de Adão e Eva e todas as gerações subsequentes em sua
imaculada concepção.
E este é um bom momento para apresentar Maria como a segunda
véspera. O que Eva perdeu no Jardim do Éden, Maria recupera pela fé
inabalável, inabalável obediência e pureza ao trazer o segundo Adão,
nosso Redentor, Jesus o Cristo.

A Escritura revela:
~ vs. 39 Maria recebeu uma confirmação para a visitação do anjo, Isabel
estava grávida.
~ vs. 41 O Espírito Santo veio sobre Isabel e ela profetizou que 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 pulando em seu ventre.
~ vs. 45 Maria
aventurada aquela que acreditou, porque haverá um cumprimento do
Assim, a Escritura revela, através da resposta de Maria, que esta não era
uma garota comum da aldeia. De fato, o Pai da Igreja afirma que ela foi
apresentada no templo em uma idade muito precoce e cresceu no
Templo para a feminilidade. Com a idade de 14 anos, os padres
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encontraram nela uma esposa adequada para José, cujo ramo de
amendoeira floresceu miraculosamente.
Agora, esta é a resposta de Maria à saudação de Isabel:
Lucas 1: 46-56

E Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor. E o meu
espírito regozijou-se em Deus meu Salvador. Pois ele tem considerado
a humildade de sua serva; porquanto, eis que daqui em diante todas as
gerações me chamarão de abençoada. Porque aquele que é poderoso me
fez grandes coisas; e santo é o seu nome. E a sua misericórdia está sobre
os que o temem de geração em geração. Ele mostrou força com o seu
braço; ele espalhou os orgulhosos na imaginação de seus corações. Ele
derrubou os poderosos de seus assentos, e exaltou os humildes. Ele
encheu de coisas boas os famintos, e ao rico ele enviou vazio. Ele ajudou
a seu servo Israel, em lembrança de sua misericórdia. Como ele falou a
nossos pais, a Abraão e à sua semente para sempre. E Maria ficou com
ela em torno de três meses, e depois voltou para sua própria casa.
Agora, vamos dar uma olhada mais profunda nessa bela profecia nas
Escrituras.
Olhando mais profundamente para esta passagem da Escritura, muito
sobre Maria é revelado. Primeiro de tudo, ela tinha um dom profético.
Ela estava cheia do Espírito Santo, que é o autor da profecia, e abriu a
boca para louvar a Deus por este grande milagre.
Lucas 1: 46-47

E o meu espírito
regozijou-se em Deus meu Salvador. Pois ele tem considerado a
humildade de sua serva;".
Aqui ela reconhece tanto que Jesus é seu Deus e seu Salvador, e está
ciente de sua propriedade humilde. Não uma rainha ou princesa, mas
uma garota da aldeia que foi abençoada por ser criada no templo. Eu
acho que foi uma grande sabedoria que naquele dia as meninas eram
educadas no Templo, porque elas formariam a santidade, de modo que
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em seu futuro como mães elas poderiam educar seus filhos em
santidade. E trazer seus filhos homens em santidade.
Lucas 1: 48

eis que (ela continuou) daqui em diante todas as gerações me
chamarão de abençoada."
Agora, aqui ela declara profeticamente que se destacará como uma
mulher de todas as gerações e será reverenciada, e no próximo versículo
declara a razão para isso.
Lucas 1:49

seu nome.
Aqui, ela não se dá crédito por isso, mas faz questão de dizer o quanto
ela é humilde. Isso é exatamente o oposto de uma rainha humana que
declararia suas prerrogativas e atrairia a si mesma.
Lucas 1:50

"E a sua misericórdia está sobre os que o temem de geração em
geração."
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.
Nos versos seguintes, imagino que ela tenha visto muitos orgulhosos e
de nascimento real, frequentando o Templo - que em nossos dias seria
equivalente aos palácios dos príncipes - trazendo seus bebês para a
circuncisão. Ela tinha muitas experiências servindo aos ricos e ouvindo
suas conversas, e estava ciente 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 apenas 14 anos de
idade.
E quero dizer que não tenho nada contra os ricos. Eles têm um trabalho
muito importante na economia do céu. Mas muitas vezes, com todas
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essas coisas vêm todas essas distrações e mudanças de valor das coisas
de Deus para as coisas da Terra e dos homens. Mas aqui ela mostrou um
completo desapego disso.
Ele continua:
Lucas 1: 51-53

"Ele mostrou força com o seu braço; ele espalhou os orgulhosos
na imaginação de seus corações. Ele derrubou os poderosos de seus
assentos, e exaltou os humildes. Ele encheu de coisas boas os famintos,
e ao rico ele enviou vazio.".
Quando os ricos chegaram ao Templo, eles tornaram conhecida sua
presença real. Estando completamente cheios de si mesmos, vieram
vazios de Deus e ficaram ainda mais vazios. Enquanto o pequeno, o
humilde que seria exaltado, como diz a Escritura, estava bem ali diante
deles. No entanto, duvido muito que eles pudessem vê-la mais do que
os escribas e fariseus pudessem reconhecer Jesus em Seu pobre
comportamento.
Ela continua:
Lucas 1: 54-55

"Ele ajudou a seu servo Israel, em lembrança de sua
misericórdia. Como ele falou a nossos pais, a Abraão e à sua semente
para sempre."
Aqui Maria revela um conhecimento das profecias do Messias e as
promessas de Abraão.
Agora, no verso 56, diz que Maria ficou com ela cerca de três meses.
Maria ficou com Isabel cerca de três meses e depois voltou para sua casa.
Eu posso imaginar, quando ela viu sua barriga gradualmente se
expandindo, que ela sabia que quando José a visse, ele ficaria arrasado.
No entanto, ela confiou no Senhor e na Sua providência para comunicar
José.
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Naquela época, uma mulher tendo um filho antes de se unir ao marido
era uma desgraça. E muitas vezes rejeitada pelo marido e até apedrejada
até a morte. Esta era uma perspectiva que tenho certeza que o inimigo
de nossa salvação a ameaçou.
Posso até imaginá-lo sugerindo que ela ingerisse ervas para causar um
aborto, ou a insultando com pesadelos de ser rejeitada por José e
apedrejada até a morte. Os demônios nunca desistem de suas
campanhas para destruir tudo o que é sagrado. Tenho certeza de que
eles a odiavam por causa de sua humildade falta de presunção e orgulho.
E se perguntando se Deus iria usá-la para ser sua ruína.
Isso tudo é conjectura da minha parte, queridos.
"E abençoada a que creu; porque haverá cumprimento das coisas que
foram ditas pelo Senhor."
Senhor, tens alguma coisa a acrescentar?
Jesus começou: "Você sabe que estava lendo Minha mente quando disse
que Satanás provavelmente a provocou. Ele a reconheceu desde cedo, por
causa dos anjos designados para ela. Ele estava esperando pelo
nascimento do Messias, então ele e todo seu reino estava em alerta para
uma menina sagrada.
"O que aconteceu em sua concepção, quando bandos de anjos pairaram
sobre o processo, despertou sua suspeita. E a partir daí ela foi marcada
como candidata.
"O mal não conhece limites, Clare, e várias vezes eles planejaram abortar
essa criança. Até as bruxas da área sabiam dela e prepararam várias
armadilhas para seus pés e sua morte. Mas porque ela correspondia às
graças dadas na concepção, ela era altamente receptiva à sua consciência
e tinha o cuidado de evitar qualquer coisa que tivesse até um cheiro de
corrupção ou de fazer algo errado.
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"Foi por causa de sua obediência que ela não se machucou".
Quando Ele disse isso, eu a vi como uma criança muito pequena, com 3
anos e meio de idade. E ela estava dentro de casa, numa casa de adobe,
com muita fome - mas tendo que esperar pela hora do jantar. Ela estava
olhando para os bolos de forno sobre a mesa com grande saudade, mas
perguntou à mãe: "Posso comer um bolo de forno?"
Que respondeu: "Ainda não, espere até o jantar."
Que ainda estava longe. Mesmo que o inimigo tentou tentá-la a pegar
um pedaço, ela apagou completamente de sua mente e esperou
pacientemente.
Você vê, um desses bolos de forno tinha uma mancha de mofo, que
Anne reconheceu mais tarde, e de acordo com as leis judaicas de
limpeza, destruiu todo o bolo e impediu que Maria fosse envenenada
por ele.
"Há épocas numerosas demais para mencionar em que sua virtude foi
testada, amados."
Uau!
"Mas acredite em mim quando lhe digo que ela foi continuamente
atacada em sonhos, visões e visitas demoníacas à noite, sugerindo que ela
destruísse o que estava crescendo em seu ventre.
"Assim como eu fiz com você, ela teve que ser aperfeiçoada em virtude e
obediência, porque mais tarde na vida, minha própria sobrevivência
dependia disso.
"Houve um incidente em que uma bruxa idosa, posando como uma
amiga amorosa na comunidade, trouxe bolos recém assados para Ana sob
o disfarce de uma bênção. Mas eles estavam fortemente atados com
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veneno. Ambos, Maria e Ana, destruíram o presente imediatamente,
percebendo o perigo - embora parecessem muito apetitosos.
"Eu não posso te dizer quantas vezes Satanás tentou tirar a vida dela.
Mesmo no Templo, havia alguns indivíduos inescrupulosos que
pensavam em molestá-la, mas eles foram parados por seus anjos.
"Repetidamente ela enfrentava multidões de perigos, e sempre, sempre
tomava a decisão certa - não importava o quão tentador o convite para
fazer o erro aparecesse. Ela estava bastante distante de sua carne, o que
fechava muitas portas de oportunidade para prejudicá-la. Sua
consciência estava extremamente desenvolvida, e ela sabia que nada de
bom poderia advir da desobediência, então ela evitou como a peste,
mesmo quando não fazia sentido para ela e lhe custava muito, ainda
assim ela escutou o Meu Espírito e não cedeu às tentações.
"Tinha que ser assim. Assim como eu permiti muitas provações em suas
vidas para cultivar a virtude, Meus queridos, então em sua vida ela foi
severamente provada, por causa da importância de sua missão.
"Então, deixe-me dizer neste momento, ela sabe bem como consolar
aqueles que estão sendo tentados. E você não poderia ter um defensor
melhor para orar por você. E se você é extremamente abençoado, poder
ver e até conversar com ela em tempos de julgamento ".
Agora ... eu tenho certeza que para o Senhor isso não significa uma
substituição a Ele! Maria é uma amiga. Deus é nosso Criador. E Jesus é
nosso Criador. Assim. Esta é uma relação de amizade da qual 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, moradores do coração." Jesus
continuou. "Você recebeu um enorme presente, um presente que vale
tanto que Satanás fez de tudo para desencorajá-lo a chegar perto dele. Por
favor, comece a entrar neste presente e usá-lo.
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"Aqueles que vêm sob a cobertura de Maria alcançam a perfeição de
coração muito mais rapidamente do que aqueles sem sua cobertura
maternal. Nunca foi minha intenção que você tivesse uma família
monoparental, sem mãe e sem irmãos para oferecer consolo, instrução e
orações. em seu nome.
"Essa é apenas uma pequena faceta da razão pela qual eu apareci perante
os Apóstolos com Moisés e Elias. Eu quebrei a distorção e uso indevido da
injunção de que você não consultaria os mortos, porque eu estava de fato
consultando aqueles que tinham VIVIDO, mas agora AINDA VIVENDO
NO CÉU Assim como fiz então, é possível que você fale agora com Minha
mãe, Comigo e com outras pessoas na grande Nuvem.
"Não desperdice este presente precioso!
"E finalmente. No que diz respeito ao Arrebatamento, Minhas Noivas,
você está se aproximando dos momentos finais deste capítulo em suas
vidas. Esteja preparado. Não viva para si mesmo. Viva para fazer o bem
aos outros e retire-se das atividades terrenas. COMIGO, cultivando o seu
relacionamento Comigo.
"E uma coisa que eu irei falar sobre sua Mãe no Céu, é quando você se
compromete com um relacionamento com ela, ela protege você contra o
engano. Ela sabe o que é real e o que é impostor. E as pessoas que têm
uma devoção a Maria não serão facilmente enganados pelo anti-Cristo,
ou pelo Falso Profeta.
"Se você pudesse ver Nibiru à vista agora, você não atrasaria sua
conversão por mais um segundo. O problema é que eles estão bloqueando
a visão, porque eles querem que você seja pego de surpresa, então você
morrerá quando ele chegar perto da Terra." Isso faz parte do plano:
livrar-se de dois terços da população da Terra.
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"E para você que está trabalhando para a Elite ... Você acha que eles se
preocupam com sua família, seus irmãos, irmãs, tias e tios - ou até mesmo
com sua mãe e pai. Você realmente acha que eles fizeram uma provisão
para seus parentes? ou seus animais de estimação?
"Você está servindo a um mestre implacável que lhe dirá o que quiser
ouvir para enganá-lo e trabalhar para eles. E quando esse momento
chegar, eles fecharão as portas para as cidades subterrâneas com essa
desculpa," desculpe, há não há mais espaço para você e sua família."
"Eles vão te levar junto para te usar. E se você é muçulmano, eles vão te
usar para fazer o trabalho sujo deles e então fechar a porta quando Nibirú
estiver trazendo este planeta para situações terríveis.
"Eu nunca vou desamparar ou abandonar você. Dê a sua vida para Mim
e eu irei te proteger e te trazer para o Céu. Eu não minto. Mas os que você
trabalha não sabem dizer a verdade, porque a verdade não está neles, pois
são enganadores, como seu pai, Satanás.
"Se você vier a mim, eu irei recebê-lo, e na morte você não terá nada a
temer. Eu estarei com você e levarei você para mim mesmo.
"E alguns de vocês, eu protegerei e vocês não morrerão, mas serão
poupados sobrenaturalmente e viverão para ver o Meu retorno.
"Eu sou o Alfa e Ômega, o Princípio e o Fim. E eu te amo, porque te tirei
do ventre de tua mãe. Você se afastou de mim porque não me conheceu,
mas conheceu homens maus que fingiam me conhecer. E eles te feriram
profundamente.
"Eu vou derramar óleo fresco em suas feridas e levá-lo para mim, porque
eu te amo. Como você sabe disso? Porque eu morri na cruz para provar a
você este amor.
"Venha a mim. Eu te recebo."
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ESCRITURAS REVELAM:
O Papel de Maria na Igreja

Parte 3 de 7
28 de Setembro de 2018
Obrigado, Jesus, pelas lindas revelações que você compartilhou conosco
sobre o papel de sua mãe na Igreja. Por favor, lembre-nos de alistá-la
diariamente em nossas orações, porque verdadeiramente ela é honrada
por você, e todas as gerações a chamarão 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 vamos compartilhar sobre o casamento em Caná. Tomado
de João 2: 1-12 E eu estou usando a versão inglesa padrão aqui:

O Casamento em Caná
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-lhe: "Mulher, o que isso tem a ver comigo?
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Agora, havia seis jarros de água de pedra para os ritos de purificação
judaicos, cada um com vinte a trinta galões. Jesus disse aos servos:
Então, eles pegaram. Quando o dono da festa provou que a água agora
se tornava vinho, e não sabia de onde vinha (embora os servos que
haviam puxado a água soubessem), o mestre da festa chamou o noivo e
dissepessoas bebem livremente, então o pobre vinho. Mas você manteve o
bom vinho até agora.
Este, o primeiro de seus sinais, Jesus fez em Caná da Galiléia e
manifestou sua glória. E seus discípulos acreditavam nele. Depois disso
ele desceu para Cafarnaum, com sua mãe e seus irmãos e seus
discípulos, e ficaram lá por alguns dias. João 2: 10-12
Eu amo essa história - é uma linda história.
Em primeiro lugar, as Escrituras revelam que Jesus tem muito amor e
respeito por Sua mãe e pelo quinto mandamento. "Honre seu pai e mãe."
Diz: 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".
Agora, isso era um tremendo embaraço para o jovem casal que estava
começando a vida juntos. Mas, como a maioria de nós, quando somos
jovens, podemos não ter dinheiro suficiente para uma refeição luxuosa
com muito vinho, especialmente se mais pessoas aparecerem do que o
planejado.
Eu acredito que foi um momento muito doloroso para eles. E também
acredito que Jesus estava plenamente ciente disso. Certamente,
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qualquer tipo de defeito em uma comemoração causaria uma agitação
entre a multidão que poderia ser sentida. No entanto, Jesus não levantou
um dedo para diminuir seu constrangimento.
A questão aqui é: Jesus sabia que eles 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 é dono do gado nas mil colinas, sem levantar um dedo para
ajudar esse jovem casal? Eu não posso. Ele é muito bom e amoroso para
passar por esta oportunidade de fazer uma gentileza.
Afinal, as Escrituras afirmam que "Jesus andou fazendo o bem". Atos
10:38
Agora, eu acredito que Maria era tão terna de coração que ela não podia
suportar ver este casal envergonhado e sendo a conversa da cidade em
seu dia muito especial. Então, ela foi ao seu filho, sabendo muito bem
que ele poderia remediar o problema. E disse: "Filho. Eles não têm
vinho".
Jesus veio à Terra, não apenas para morrer por nós pecadores, mas para
revelar o verdadeiro coração do Pai. Como poderia Ele deixar passar
esta oportunidade para fazer o bem? Creio que foi uma questão de
tempo e que Ele não estava disposto a fazer um milagre antes de Seu
tempo ser revelado.

a ver comigo? Minha hora ainda não chegou.
Agora, para você e eu, em nosso idioma inglês, isso parece uma rejeição
- chamar a mãe de "mulher". Isso sempre me pareceu muito
desrespeitoso. Mas no processo de procurar uma imagem para essa
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Internet. E isso é o que a pessoa disse.
r foi usado como se usássemos o termo 'ma'am'.
Ao dirigir-se a Maria desta maneira, Jesus distancia-se um
pouco de sua mãe - estava exercendo sua independência de seus
desejos -, mas de maneira alguma foi uma maneira grosseira de
falar.
(na Versão Padrão Inglesa -

independente de sua mãe; tão ansiosa quanto Maria foi ver Jesus
fazer um milagre, ela não tinha o direito de determinar o tempo
ou a maneira pela qual Jesus revelou publicamente a Sua glória.
"Jesus faz seu ponto com delicadeza e sem ser rude. No entanto,
Jesus agiu, realizando Seu primeiro milagre. Ele transformou a
água em vinho, mas Ele o fez de uma maneira muito sutil e
moderada. Apenas os servos, Maria, e alguns os discípulos
sabiam o que Ele havia feito.
"Então, Jesus não está sendo rude ou desdenhoso em João 2: 4.
Ele está educadamente apontando que Ele segue o tempo de
Deus, não o de Maria; e que este não é o Seu momento para ser
revelado publicamente. Algo do tom respeitoso é perdido na
tradução, talvez, mas Jesus não estava sendo rude ".
Esse é o fim do pequeno trecho de Got Questions na Internet.
Assim, a Escritura revela que Maria conhecia o coração de seu Filho.
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Acredito que, embora ela sentisse que Seu motivo para não agir ainda
era que Ele não queria que Sua missão fosse revelada. Ela também sabia
que Ele a amava e faria tudo o que pudesse para agradá-la, por tudo que
ela sofrera e sofreria em sua vida por ele. E o quinto mandamento,
honrar tua mãe e seu pai, também estaria em sua mente, tenho certeza.
As Escrituras também revelam a absoluta confiança de Maria na
bondade de seu Filho e a necessidade de que todos respondam a Ele em
obediência, não importa quão tolo pareça.
Você não pode apenas imaginar isso? Eu estava pensando sobre isso
antes. Aqui estão eles, sem vinho, e Jesus lhes diz para encher os jarros
com água ?! Cada frasco continha 20 a 30 galões! E havia seis deles !! 180
galões de água - para quê? Você está brincando comigo?
A festa está quase no fim. Depois de longos dias de preparação e
celebração, estava ficando tarde, eles trabalharam duro, estavam com
cara é
mashugana! Algo não está certo "sobre isso."
A propósito, mashugana é uma palavra em Lídiche para Looney-tunes
...

Esta é uma linda chave para Maria.
1. A fé de Maria na bondade de seu Filho. Ela conhecia o Seu Coração e
confiava Nele, embora Ele não lhe desse motivos para ter esperança.
2. Sua capacidade de aconselhar. Ela sabia que os servos poderiam
responder com um pouco de desprezo e resistência, por isso
aconselhou-os a serem obedientes, antes do tempo.
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Então, havia os seis jarros de água de pedra. Ah ... "Encha os potes com
alguns e leveo
dono da festa saboreou a água, tornou-se vinho e não sabia de onde
vinha (embora soubessem os criados que haviam puxado a água), o
mestre da festa chamou o noivo e dissevinho primeiro, e quando as pessoas bebem livremente, então o pobre
seus sinais, Jesus fez em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória. E
seus discípulos acreditavam nele.
Que bonito. Que lindo fruto isso é!
Agora, a Escritura revela que a intercessão de Maria se moveu sobre
Jesus para fazer seu primeiro milagre público, fora de época.
1. Jesus sabia que eles 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 qual deveria ser a
resposta deles, não importava quão tola a situação parecesse. Ela podia
ver e entender as coisas sobre o filho que eles não podiam ver ou
entender.
Queridos, Jesus ainda está respondendo às petições de sua mãe. Se eu
tivesse a escolha de alguém para orar por mim no Céu ou na Terra,
como um parceiro de oração - quem eu escolheria?
Nós já estabelecemos que Jesus estabeleceu o precedente no Monte da
Transfiguração, que é permitido falar com os santos em glória. E
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estamos cercados por uma Nuvem de Testemunhas nos incentivando
com suas orações e orientações.
Anjos, por exemplo, falam conosco e deixam impressões, advertências
ou encorajamentos para fazer ou não, e estamos cientes de sua vigilância
sobre nós às vezes. Se quisermos orar sem cessar, como não podemos
orar no Céu como a Nuvem quando observamos nossos filhos indo para
a beira de um penhasco, ou nos distraímos de seu destino perfeito?
As pessoas costumam perguntar: "Onde está o Rosário na Bíblia? Nunca
ouvi falar do rosário na Bíblia". E eu digo a eles, porque me cansei de
passar por essas longas e longas explicações. Eu pergunto a eles: "Onde
está a Santíssima Trindade na Bíblia? Se você responder isso para mim,
eu responderei onde o Rosário está na Bíblia". E então, é claro, eu lhes
dou referências a esses ensinamentos.
Mas até agora, somente através da Escritura, estabelecemos que Maria
foi concebida sem as manchas dos pecados de Adão e Eva. Ela era pura
e virgem. Confiante e obediente. Dotada de profecia. Venerável e
reconhecendo Jesus como seu Salvador desde o ventre. E disposta a
servir, mesmo quando os outros a olhariam como se ela tivesse sido
impura.
Ela foi capaz de salvaguardar a graça e crescer na graça, sem perder o
que Deus lhe havia dado. E ela foi altamente favorecida por Deus. Seu
personagem era excelente.
Deus está com Maria. Ela cultivou a presença de Deus em sua vida,
mesmo aos 14 anos de idade. E ela é abençoada entre as mulheres. Em
outras palavras, separada acima de todas as outras mulheres.
Ela era mansa e humilde e cheia de graça, escondendo as palavras de
Deus em seu coração.
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Ela foi escolhida por Deus para levar Seu Filho em seu ventre e ela seria
cuidada por todas as gerações. Ela era obediente, embora sua obediência
pudesse ter custado sua vida.
Então, estas são coisas que o Senhor está nos revelando sobre Maria, nas
Escrituras.
E finalmente, desse 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 devem obedecer. Ela conhecia
o filho e sabia do que ele gostava e do que ele não gostava.
E ela os aconselhou. E ela me aconselha. Eu ainda a vejo e a ouço, às
vezes, quando estou orando, tenho uma impressão ou palavra. Assim
como eu vejo e ouço Jesus. E muitas vezes, Maria está com Jesus quando
estou recebendo uma palavra. Eles aparecem juntos.
Quanto às suas orações, ela é responsável por me guiar e orar para um
relacionamento íntimo com Jesus. Ela é a mãe da noiva e ajudou a
formar-me em quem eu sou para Jesus, trazendo-me profundamente
para a família de Deus com uma mãe e pai. Ela é uma das maiores
dádivas já dadas à humanidade.
Deus te abençoe, Moradores do Coração. Por favor, leve estas
mensagens ao coração e convoque Nossa Senhora em sua causa,
rezando o rosário.
E quero agradecer aqueles que nos enviaram doações. Nós realmente
apreciamos isso. Estamos correndo um pouco agora, então não
pudemos dar a causa de crianças traficadas ultimamente. Mas nós
tivemos algumas necessidades aqui. Conseguimos lenha para várias
famílias muito pobres aqui no deserto, para ajudá-las. Eu aprecio muito
sua doação. E nós compartilhamos com aqueles que estão em
necessidade. Então, muito obrigada.
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E o Senhor te abençoe por sua bondade para conosco.
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ESCRITURAS REVELAM:
O Papel de Maria na Igreja

Parte 4 de 7
A VIRTUDE DA MINHA MÃE
30 de Setembro de 2018
Senhor Jesus, obrigado pelas belas percepções sobre sua mãe. Por
favor, abra nossos corações e mentes para receber de Ti tudo o que
você quer que tenhamos. Amém.
Ezekiel me disse ontem à noite que o Senhor tinha outra mensagem para
o canal. Isso foi quando eu estava na fase final de mixagem da canção "I
Sought the Lord". Então, aqui estou pedindo a outra mensagem e Jesus
me lembrou que me esqueci dEle quando criança no Templo. Então,
essa será a próxima mensagem.
Mas aqui está o que Ele queria dizer sobre Sua mãe, é que eu realmente
acabei não lhe dando uma chance de dizer quando fiz o terceiro
ensinamento.
Jesus começou: "Estou tão feliz por você ter perguntado, e Eu queria
compartilhar com você algo do seu último ensinamento.

significados? Pluralidades. Ou seja, mais de um significado para cada
episódio. Essa situação, o casamento em Caná, foi apresentada a vocês
como uma ilustração do poder da oração - nem mesmo em palavras, mas
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oração do coração. Eu já disse isso para você antes. O suspiro do seu
coração pelo sofrimento dos outros é uma oração poderosa que vai direto
para a Sala do Trono. Por quê? Porque dentro do coração, eu moro. E é a
sede da sua alma e sinceridade altruísta.

que a levou a se aproximar de mim. Eu queria que você visse como ela se
emocionou muito com as situações que causam sofrimento. Eu queria que
você visse o amor desinteressado e a preocupação que ela tem por todos
vocês.
foi designada 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 Celestial. Estas são
verdadeiras mães, irmãos e irmãs para mim.
trouxe a este mundo, que
manteve a pureza de coração, que foi fiel até a última gota de seu ser
quando ela testemunhou a minha crucificação, nunca uma vez sequer
chamou Abba," Salve Ele, Pai! Nunca uma vez sequer ela discordou da
Minha missão e do que deve ser cumprido nas Escrituras.

morrer nas mãos cruéis dos romanos. Ela sabia que só os romanos podiam
crucificar e que o que estava escrito:
"Sou derramado como água, e todos os meus ossos estão fora das juntas;
meu coração é como a cera; está derretido no meio de minhas entranhas.
Minha força se secou como um caco, e a minha língua se apega a minha
mandíbula e tu me trouxeste para o pó da morte. Porque os cães me
cercaram; a assembleia dos perversos me fechou; eles perfuraram minhas
Salmos 22: 14-16
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E para completar o pensamento do Senhor aqui, Maria sabia que
somente os romanos poderiam crucificar. E o que estava escrito no
Salmo 22 teria que ser realizado pelo Messias.
Jesus continuou:
recitado no Templo em antecipação ao Messias. Havia homens que
sabiam que o Messias deveria sofrer, mas eles esperavam a Sua libertação,
talvez até mesmo um milagre de libertação, para provar que eu era de
fato o Messias.
"Aqueles que acreditaram foram vindicados quando eu ressuscitei dos
mortos e eles ouviram falar disso. Eu apareci a muitos deles, porque seus
corações estavam quebrados. Eu os comissionei para continuarem o
trabalho. Sim, muitos dos fariseus e sacerdotes se converteram.

vivia com essa perspectiva pairando em seu coração todos os seus dias,
sabendo que um dia ela teria que Me oferecer naquela cruz.
"Você não tem ideia do que ela passou por você, Meu povo, não tem ideia
nenhuma. E é por isso que é uma ofensa tão terrível para Mim quando as
pessoas rejeitam seu amor materno.
-la. Ele não suportava a
ideia de que uma mulher tivesse mais favor e poder de Deus do que ele. E
ele não podia suportar a ideia de que ela estava cuidando dos apóstolos e
sendo vista como uma mãe para a família de Deus.
"Ele também projetou uma profunda divisão na Igreja através do
comportamento de homens perversos que se apresentam como Meus
Apóstolos. E então, na hora certa, o diabo usou um movimento baseado
em pecados legítimos da hierarquia para introduzir essa falsa doutrina
sobre adorar a Maria e que os mortos em Cristo não podiam orar por
você.
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"Mentiras! Todas eles mentem. Inteligentemente executado pelo Mestre
Enganador.
-la ao seu devido lugar na Igreja. Mas
qualquer um que crer nela estará automaticamente marcado como
enganado e um idólatra. No entanto, sua recompensa não está perdida
comigo no céu. Eles foram fiéis em testemunhar a verdade.

a tradição familiar e com os estilos de vida proibidos a um cristão, porque
eles não são saudáveis para você. Mas, no processo, você herda mais
parentes do que jamais teve antes.

e enraizado em Mim. Claro, minha mãe seria sua mãe, mesmo quando
uma mulher idosa na igreja é chamada de "mãe". Este é um ponto
discutível e um completo desperdício de tempo para argumentar.

é tudo o que um líder deve ser: amorosa, forte, inflexível, sacrificada, cheio
do conhecimento de Deus e do Céu. E acima de tudo, tão totalmente
comprometida com seus filhos, que ela também lhe deu o único Filho para
a salvação do mundo.

status e responsabilidade ao longo dos séculos, como ela tem sido tão fiel
em cuidar da humanidade, que eu salvei.

súplicas que ela recebe. Ela está bem ciente em todos os momentos da sua
situação, através do Espírito Santo. Ela também está ciente do seu
temperamento, o que você provavelmente faria - e o que ela sabe que eu
quero que você faça.
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"E aí reside o seu segredo: Minha mãe me conhece melhor do que
ninguém, além do Espírito Santo e do Pai.
agrada e, portanto, nem sempre apresenta suas
petições a Mim, a menos que sejam puras e sem motivo egoísta. Em vez
disso, ela trabalha com você até que você supere essas falhas. Ela observa
seu personagem e o cutuca em sua consciência para fazer a coisa certa.
"Quando você cai, ela está lá para enxugar as lágrimas dos seus olhos,
para cuidar da ferida no joelho, por assim dizer. Uma palavra
consoladora para você. Afinal, ela me consolou em todas as minhas
provações. Ela era minha advogada., antecipando resultados e
preparando soluções, orando ao Pai e ouvindo o Seu conselho. Ela nunca
esteve longe Dele. Ela estava, ao contrário, sempre ciente de Sua Presença
dentro dela, e cultivava essa união interna de corações que é tão preciosa
para Seu Coração.
da daqueles que realmente o fizeram em suas vidas e têm medo
de pedir perdão a Mim. Ela abre o caminho para a reconciliação e, muitas
vezes, quando oram 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 o Bom Vinhateiro, ela intercede e pede permissão para
colocar uma alma desesperada sob seu manto, e eu me rendo a ela e dou
essa alma para ela trabalhar. Eu dou a eles outra chance.
fruto nesta figueira e não o acho; corta-a. Por que ela ocupa inutilmente
a terra? E, respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a também este ano,
até que eu cave em seu redor e a esterque; e, se der fruto, bem; se não,
Lucas 13: 7-9
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nasceram do fruto e dar-lhes amorosa atenção para ajudá-los a se
Como um aparte, queridos, notei que isto é do Evangelho de Lucas, o
que faz uma tremenda quantidade de sentido. Porque é sabido que
muito deste evangelho veio de Maria quando ela se sentou com Lucas e
compartilhou com ele a vida de Jesus. Ela explicou muitos segredos para
Lucas, coisas desconhecidas nos outros Evangelhos. Assim, não é de
surpreender que esse mesmo papel dela, cavar em torno e fertilizar uma
alma para que deem frutos, esteja em seu evangelho.
Jesus continua: "Sua ternura penetra os corações mais duros e os leva ao
arrependimento. Somente os verdadeiramente reprovados escapam de
seus cuidados - não porque ela desiste deles, mas porque eles não querem
nada com ela ou com a santidade".
Como um aparte, por que não deveria ser assim? Se ela está cheia do
Espírito Santo, e o Espírito Santo é quem nos leva ao arrependimento.
Isso faz total sentido, porque Ele iria guiá-la em como tocá-los. E Ele
estaria presente para mover seus corações.
Jesus continuou: "Oh, há tanta coisa que eu quero lhe contar sobre essa
santa mulher. Ela é o próprio epítome da palavra 'Mãe'. Inúmeras almas
se arrependeram com seu toque gentil e reedificaram suas vidas a Mim. "
Bem, pensando nisso, gostaria de compartilhar com vocês que houve
momentos em que eu estava tão enojada comigo mesma que
simplesmente não conseguia encarar o Senhor. E essas seriam as vezes
em que eu iria correndo para o abrigo da mãe dEle. Eu podia sentir seu
manto embrulhado em paz enquanto me arrependia e confessava. E
pedia sua intercessão. E eu não posso nem te dizer o que aconteceu.
Tudo o que sei é que recuperei a paz! E a sensação de que eu não estava
sem esperança. Houve esperança. E logo depois disso, eu encontraria
Jesus. Ele se aproximaria de mim.
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E eu tenho que dizer. Eu sei que foi a intercessão dela que O trouxe
rapidamente para o meu lado. Olhando para trás e sabendo que o
Senhor está sempre conosco quando nos arrependemos, Ele está pronto
para receber nosso arrependimento - talvez isso não seja exato. Talvez o
que Maria fez foi restaurar a crença em mim mesma ou restaurar o
conhecimento da Misericórdia de Deus. Mas ela faz alguma coisa
quando eu realmente explodo. Volta meu coração para um lugar onde
eu posso estar diante de Jesus, e não deslizar para um buraco ... Qual é
o que eu sinto que devo fazer, com uma pedra o cobrindo. É uma graça.
É uma bela graça que foi dada a ela, que prepara o caminho para seu
filho.
Voltando ao que Jesus continua a dizer.
"Incontáveis escolheram o caminho da santidade por causa de seu
exemplo de fidelidade a Mim. Inúmeras almas a buscaram em tempos de
realmente estragarem tudo, porque sabem que, se ela trabalhar com elas,
elas serão agradáveis a Mim e escaparão do caminho de hábitos de
pecados que os mantêm cativos.
e não há uma alma
que possa segurar uma vela ao seu exemplo impecável".
Bem, eu posso ouvir agora. Os protestos de pessoas que dirão: "As
Escrituras dizem que não há UM que esteja sem pecado. Nem mesmo
um". Bem, eu não vou julgar Maria, isso é certo. Mas vou dizer uma
coisa. Eu notei nas Escrituras que diz que ela estava angustiada com a
perda de Jesus em Jerusalém. Que mãe não estaria? Bom sofrimento!
E talvez essa angústia seja a única coisa em sua vida que chegou mais
perto de algum tipo de pecado. Ou incredulidade ou falta de fé. Talvez
isso. Talvez se possa dizer que esse é o único pecado em sua vida.
Ainda assim, é difícil para mim ver isso como pecado, porque até
mesmo Jesus, no Jardim do Getsêmani, pediu ao Pai que tirasse este
cálice dEle. Até Ele estava ansioso sobre o papel que Ele estava
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desempenhando na salvação. Totalmente comprometido. Não a minha
vontade, mas a tua vontade. Totalmente comprometida, mas ainda
assim. Em extrema angústia sobre o que Ele estava prestes a passar. E
desejando que a taça pudesse ser passada. Você poderia chamar isso de
pecado. O que você não pode - porque Ele era sem pecado! Então, não
podemos chamar isso de pecado. O que posso dizer? Vamos tentar não
ser muito legalistas. E não vamos usar um chapéu de fariseu.
E eu só quero ter um momento para agradecer muito por suas orações
pela minha música. Elas definitivamente estão sendo ouvidas pelo
Senhor. E obrigado também por cuidar de nossas outras necessidades.
O Senhor te abençoe abundantemente por sua bondade para conosco e
para os pobres.
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ESCRITURAS REVELAM:
O Papel de Maria na Igreja

Parte 5 de 7

8 de Outubro de 2018
De todo o coração, Jesus, agradeço-lhe por endireitar meu curso e por
me visitar com Seu amor.
Senhor, o que está no seu coração hoje?
querida, você passou por águas muito turbulentas na semana
passada, e agora eu estou pedindo para você se agarrar a Mim com um
aperto cada vez maior. Você tem muitos inimigos, mas nada que não
possa ser tratado, especialmente se você for fiel com suas orações e
adorações.

agarrar qualquer coisa que faça algum sentido. Este é um sofrimento
muito grande, Clare, que eu reservo para o meu mais dedicado. É como
dirigir em um nevoeiro cego enquanto sua mente vagueia para lá e para
cá procurando alguma sensação de segurança. Mesmo no culto e na
Palavra, você se vê desprovida de consolo. Obrigado por aguentar este
julgamento, meu amor.
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"Meu povo, muitos de vocês - incluindo Clare - não se aprofundam o
suficiente ou apaixonadamente em suas orações pelos outros. Às vezes eu
espero e ajudo minha resposta. Quando as orações de costume não
funcionam, não é hora de desistir! A vida de outra pessoa pode depender
dela. Não, é hora de insistir com paixão e Me implorar pelo dom da
oração de parto. A preguiça e a preocupação com as coisas que não são
tão importantes, muitas vezes são a causa. Meu povo, você deve romper.
Como um aparte, meus queridos, eu estive na calmaria e na tristeza toda
a semana passada, incapaz de fazer qualquer coisa com convicção,
paixão ou propósito. Não, eu me senti como um pano de fundo
molhado deixado no balcão durante a noite. Tudo azedo e nojento. E
repugnado ??? Oh, meu ... eu estou tão enojada com a minha mornidão
e indiferença!
Finalmente, sobre uma coisa, eu fui agraciada com a oração de parto e
pedi uma cura - e o Senhor concedeu isto! Eu estava tão grata. Mas em
uma escala de 10 a 100 ... acho que conseguiria uma nota de 15 pela
oração e serviço na semana passada.
Eu acho que um dos meus medicamentos está aumentando a um nível
muito alto, e está causando essa sonolência. E assim, eu vou sair por um
dia e reduzi-lo pela metade. Talvez isso resolva o problema.
Agora, você conhece aquelas pequenas pílulas amarelas que os
caminhoneiros pegam? Essas boas e velhas pílulas de cafeína? Bem, eu
estou tomando metade de uma toda vez que começo a afundar. E isso
está me mantendo alerta. Mas eu não sou toda tensa e agressiva, como
eu normalmente estaria tomando cafeína. Estou me sentindo normal.
Então, obviamente, algo está fora de sintonia. No passado, isso teria me
deixado nervosa, mas agora está me mantendo em equilíbrio.
Então, por favor, me perdoe por estar ausente na semana passada. Essa
foi a última coisa que eu queria.
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Jesus continuou:
quero que você simplesmente arrase no solo não cultivado, quebre seu solo
de descanso e plante sementes de salvação para Mim, minha querida.
muita agitação no ar, Meu Povo, porque a infra estrutura
do seu país está sob enorme reordenação. A corrupção está sendo
eliminada e substituída por aqueles que têm um coração sincero por
servir este país. Esta é também uma época muito sombria do ano; um
tempo em que Satanás envida seus melhores esforços para subverter tudo
o que é bom.
-lhe
por suas orações e resistência àqueles que subverteriam tudo o que é bom.
Esta foi uma batalha chave que você, Meu Povo, ganhou. Agora você deve
continuar a erguê-lo e a sua família em oração por proteção. Há muito
mais barulho de sabre acontecendo, porque os pés de Barro estão
descobrindo que o caminho está bloqueado para que eles realizem alguns
movimentos antecipados que perturbariam a nação. Este também é o
resultado de suas sinceras orações para conter a violência.

o que posso dizer é que me fizeram uma grande honra em ir contra as
mentiras e calúnias dos outros que um dia se arrependerão
profundamente de seu orgulho em rejeitá-la. Há uma certa predileção nas
almas santas que brilham, aquelas que a aceitam com fé infantil. No Céu,
será visto claramente que ela tem sido influente em suas vidas, porque
você se voltou para ela por orações e seguiu seu exemplo de mansidão e
devoção.
-se, eu não precisava vir à Terra como mero bebê. Eu não
precisava de intervenção humana para vir até você. Eu me inclinei para
entrar na porta do ventre da Virgem. Você não deve se inclinar também
para honrar e recrutar suas orações? Há grande humildade refletida em
sua escolha. Almas orgulhosas tendem a rejeitá-la. É o pequenino que logo
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sente a doçura do seu cuidado materno e cultiva essa devoção santa à
mulher que Meu Pai confiou ao Seu Filho.

águas muito turbulentas. Alguns foram sugados para as profundezas de
um oceano irado em meio a um turbilhão de oposição, sem nada a se
agarrar, exceto a lembrança da Minha fidelidade.
"Confie que isso tem sido muito doloroso para Mim, assim como para
você. Mas agora, eu encorajo você a continuar subindo para os Meus
braços, onde você encontrará sua paz e segurança. Eu não vou
decepcionar você. Apegue-se a Mim com todos os vossos corações e
continuem a mostrar-se fiéis em orações e sacrifícios.

três dias. Sim, esta separação foi um sinal para ela que um dia ela terá
novamente que me liberar para a providência de Meu Pai Celestial. E um
lembrete de que depois de três dias ela realmente Me verá mais uma vez.
"Não é mencionado nos Evangelhos que eu me encontrei com ela
primeiro, antes de todos os outros depois da Minha ressurreição. Ela não
contou, porque ela não queria que nenhum foco a alcançasse como uma
alma excepcional que merecia esse privilégio. Ela deixou isso para as
outras mulheres, a quem ela amava muito.

ditas, porque ela achava melhor mantê-las escondidas em seu coração.
Ela esperou em silêncio pela Minha ressurreição, sabendo que viria em
breve, mas dificilmente isso confortou as agonias que ela sofreu vendo
minha crucificação. Uma das coisas que a sustentaram neste julgamento
mais profundo e sombrio de sua vida foi a prévia que lhe foi dada quando
eu estava perdido no Templo.
"Você não sabia que eu estaria na casa do meu pai?"
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logo Me veria novamente - e, no entanto, ela não tinha ideia de como eu
seria. Minhas mãos e meus pés ficariam com cicatrizes? Eu estaria
vestindo a roupa do túmulo? Meu corpo pareceria normal ou estaria
inchado e deformado de toda a pele rasgada? Oh, todas essas coisas a
fizeram estremecer em considerar. E finalmente, em sua austera
sabedoria, ela os colocou para descansar e apenas confiou como uma
criancinha que tudo ficaria bem.

quando seu coração parou - e todo o seu ser ficou vermelho de espanto. A
energia ressuscitada que emana da Minha pessoa varreu seu coração e
corpo para reparar o trauma que sofreu ao pé da cruz.
"Então veio a onda de alegria e riso indescritível. Tanto riso. Oh, que
momento sagrado! Tudo o que foi escrito foi cumprido, e agora ela viu o
Filho de Deus brilhando sobre seu ser. E todo terno momento que ela
experimentou Comigo me apressou com uma inundação de volta ao seu
ser, cobrindo aquelas memórias atormentadoras do Meu sofrimento. Que
alegria indescritível, um momento diferente de todos os outros, nunca
repetido neste mundo antes, e nunca novamente.
"Clare, ela sabia qual era a Minha missão e estava completamente de
acordo em satisfazer todas as minhas necessidades ao executá-la,
incluindo os sofrimentos cruéis que quase custaram a própria vida, tão
intensa era a dor do coração dela."
E depois que Ele mencionou que Ele estava perdido no Templo, decidi
voltar e ler essa seção do Evangelho.
Lucas 2: 41-52

Ora, seus pais iam todos os anos para Jerusalém à festa da
Páscoa. E quando ele tinha doze anos, eles subiram para Jerusalém
segundo o costume da festa. E quando haviam cumprido os dias,
enquanto eles retornavam, o menino Jesus ficou para trás em Jerusalém,
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e José e sua mãe não souberam. Mas, supondo que ele estivesse na
companhia, andaram uma jornada de um dia, e procuravam-no entre
os seus parentes e conhecidos.
E não tendo-o encontrado, retornaram para Jerusalém em busca dele. E
aconteceu que, após três dias, eles o acharam no templo, assentado no
meio dos doutores, ouvindo-os, e dirigindo-lhes perguntas. E todos os
que o ouviam admiravam-se com o seu entendimento e com as suas
respostas.
E quando eles o viram, ficaram perplexos; e disse-lhe sua mãe: Filho, por
que tu fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, aflitos, te
procurávamos. E ele lhes disse: Por que procurastes por mim? Não
sabeis que eu devo estar sobre os negócios de meu Pai? E eles não
entenderam as palavras que lhes dissera. E desceu com eles, e foi para
Nazaré, e era-lhes sujeito; mas sua mãe guardava todas estes dizeres no
seu coração.
E Jesus crescia em sabedoria e estatura, e na graça para com Deus e os
homens.
E esse é o fim dessa narrativa.
Jesus continuou:
omigo. Mas
esta foi uma lição que ela teve que aprender agora, para que naquela hora
de seu maior tormento pudesse refletir sobre a Minha fidelidade. Era certo
e apropriado que eu estivesse no Templo, absorto nos negócios de Meu
Pai. E tão inestimáveis foram aqueles momentos de partilha da Lei que
mal pude acompanhar o tempo. Nem eu poderia me afastar para
procurar meus pais. Afinal, eles sabiam onde meu coração estava, e
nunca deveria ter entrado em suas mentes que eu poderia estar em outro
lugar.
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nto, não era certo para Mim deixá-los sem qualquer aviso, e isso
pesava em Meu coração que ela ficaria perturbada. No entanto, eu tinha
um dever e chamado mais elevá-los ao Meu Pai Celestial - e sabia que
deveria ser assim.
"Quando eu falei as palavras em Mateus 10," Aquele que ama o pai ou a
mãe mais do que a mim não é digno de mim ", o incidente no templo
estava muito em minha mente.

de significados, e somente com a ajuda do Espírito Santo você as
descobrirá.

voltamos para casa. Mas devo dizer-lhe, meu coração doia por
compartilhar a lei e os preceitos de Deus com os homens. Ir para casa era
a última coisa que eu queria fazer. Para mim, foi um grande ato de
submissão à vontade de Deus de obedecer aos meus pais.

ansiava com tudo o que estava dentro de mim para o dia que eu pudesse
voltar. Tocou também a minha mãe e o coração de José. Eles ponderaram
a conexão que eu tive com os Professores da Lei, e perceberam que havia
um mistério e prefiguração de coisas que aconteceram diante de seus
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ESCRITURAS REVELAM:
O Papel de Maria na Igreja

Parte 6 de 7
FILHO, OBSERVE SUA MÃE
A FUNÇÃO DAS MULHERES DE ACORDO COM
JESUS

22 de Outubro de 2018
Senhor, você abriu nossos corações e olhos para a missão de sua mãe.
Continue a nos ensinar as belezas ocultas de nossa fé; coisas que foram
tiradas pelos homens, mas que você está restaurando através da Sua
graça. Amém.
Bem, queridos Moradores do Coração. Há muita coisa acontecendo esta
semana. Muita oração. muita nova oração. E eu tenho tido o imenso e
profundo senso de que podemos nos dar um pouco mais de tempo. Não
há três anos. Mas possivelmente um pouco mais de tempo. O Senhor
não falou comigo sobre isso ainda. É uma certa sensação de 'eu' que eu
tenho há dois dias. Estou compartilhando com vocês, só para estarem
cientes. Veremos o que Ele tem a dizer, mas de modo algum devemos
cortar nossas orações e deixar de nos esforçar por esta nação, porque
este é o ponto crítico. Precisamos continuar assim, e isso é muito
agradável para Ele. Há muitas graças que vêm da oração de parto, com
certeza.
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Há uma nova música que vou escrever que, na minha opinião, nos
ajudará a chegar bem fundo e perto do Senhor.
Por isso, quero começar examinando a dualidade das mensagens do
Senhor, por meio de Suas ações.
Na Última Ceia, os discípulos já estavam na metade da refeição da
Páscoa quando Jesus se levantou da mesa, enrolou uma toalha na
cintura e começou a lavar os pés de Seus discípulos.
Bem, isso é um momento estranho! Normalmente, quando um
convidado chega, seus pés são lavados imediatamente. Então, por que
no mundo o Senhor esperaria até o meio da refeição para lavar os pés?
João 13: 2-5

E, terminada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas
Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe
entregara todas as coisas em suas mãos, e que havia saído de Deus, e que
ia para Deus, levantou-se da ceia, colocou de lado as suas vestes e,
tomando uma toalha, cingiu- se. Depois, ele pôs água em uma bacia, e
começou a lavar os pés dos discípulos, e a limpá-los com a toalha com a
qual se cingia.
Qual é o significado óbvio desse ato? Bem, primeiro de tudo, pés sujos?
Chegando a esta refeição especial com pés sujos, possivelmente? Uma
limpeza, mesmo talvez uma limpeza espiritual, poderia ser designada
como uma metáfora.
Mas qual foi a verdadeira razão pela qual Ele lavou os pés dos discípulos?
Eles estavam muito sujos? Acho que não.
Na linha seguinte, Ele revela isso. Continuando no verso 6:
Aproximou-se, então, de Simão Pedro; e Pedro lhe disse: Senhor, tu
lavarás os meus pés? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, tu não
o sabes agora, mas depois tu saberás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca lavarás
os meus pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não lavá-los, tu não tens parte
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comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas
também minhas mãos e a minha cabeça.
Ele era um trabalho ... rsrs. Pedro foi um trabalho!

seus pés, porque no mais está todo limpo; e vós estais limpos, mas não
todos.". João 13: 6-11
Então, aqui Ele escapa a uma limpeza espiritual. No entanto, quando ele
se senta, Ele lhes ensina a real intenção deste ato humilde.
Assim, após ter lavado os seus pés, tomou as suas vestes, e se assentando
outra vez, ele disse-lhes: Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me
chamais Mestre e Senhor; e dizeis bem, porque eu o sou. Se, então, seu
Senhor e Mestre vos lavou os pés, vós deveis também lavar os pés uns
dos outros. Porque eu vos dei um exemplo, para que, como eu vos fiz,
façais vós também. João 13: 12-15
Esta foi uma proclamação ousada do que significa ocupar o ofício de
apóstolo. A tendência do homem é dominar os outros; Jesus estava
demonstrando o coração de um chamado para liderar no ofício de
apóstolo.
Isso nos lembra quando a mãe dos filhos de Zebedeu solicitou que eles
se sentassem à Sua direita e mão esquerda no Reino.
E, quando os dez ouviram isso, indignaram- se contra os dois irmãos.
Mas Jesus chamando-os, disse: Sabeis que os príncipes dos gentios
exercem domínio sobre eles, e os seus grandes exercem autoridade sobre
eles. Mas não será assim entre vós; mas quem dentre vós deseja ser
grande, seja o vosso servidor; e, quem deseja ser o primeiro, seja o vosso
servo; assim como o Filho do homem não veio para ser servido, mas
Mateus 20: 24-28
para servir, e para dar a sua vida em resgate de mu
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Esta qualificação foi tão vital para eles que Ele lhes deu como um
memorial, um exemplo vivo, durante o seu último dia com eles.
Então, agora o Senhor revela o verdadeiro significado do porquê Ele
lavou os pés dos Apóstolos. Essas últimas narrativas dos atos de Jesus,
no final de sua vida, são profundamente significativas. Existe um
significado mais profundo para cada um.
Levando isso em conta, vamos ver o que Jesus fez antes de desistir de
Seu Espírito, no capítulo 19 de João:
E, junto à cruz de Jesus, estavam em pé sua mãe, e a irmã de sua mãe,
Maria, mulher de Cléofas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua
mãe, e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, ele disse à sua mãe:
Mulher, eis o teu filho! Então ele disse ao discípulo: Eis a tua mãe! E
João 19: 25-27

Nós nos perguntamos por que nenhum dos assim chamados irmãos e
irmãs de Jesus estava ao pé da cruz? Se Ele tivesse tantos irmãos e irmãs,
por que eles não estavam ao pé da cruz? E por que Jesus teve que
providenciar sua mãe? Se ela tivesse uma família grande, certamente ela
seria providenciada. Ela não deu à luz a muitos filhos, segundo outros
relatos? Que Ele teve irmãos e irmãs. Certamente, eles a levariam para
suas casas.
Mas, novamente, como em Jesus lavando os pés dos discípulos, há um
significado mais profundo.
apóstolos ao pé da cruz. E quando Jesus falou essas palavras, o
significado mais profundo era que ela se tornaria a mãe e protetora da
Igreja nascente. Isto também é confirmado por ela ser nomeada como
presente no Pentecostes, quando o Espírito Santo, que era seu esposo,
desceu sobre todos os Discípulos e Espectadores, e eles falaram
sobrenaturalmente em diferentes línguas.
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Não temos hoje mães da igreja? Mulheres que foram casadas com
pastores ou seus filhos são pastores. E eles são altamente respeitados na
igreja. As pessoas vão até eles para orar.
Então, eu perguntei ao Senhor: "Você tem alguma coisa a acrescentar,
Senhor?"
Jesus começou:
entendimento para compreender quem é minha mãe para eles, para o
mundo e para a Igreja. A hierarquia homossexual que assumiu o governo
da Minha Igreja é em grande parte responsável por isso, quando baniu as
mulheres do ministério. Nunca foi Minha intenção que o ministério fosse
só para os homens. Desde o início, deixei claro que esse tabu cultural sobre
as mulheres não estava em meus olhos. Em vez disso, saí do Meu caminho
para demonstrar, através do exemplo, o quanto as mulheres significavam
para Mim - começando por Minha mãe.
"Falando nisso. Eu preferiria que aqueles neste canal te chamassem de
Madre Clare. Porque você não é mais uma irmã; você é uma mãe. E peço
que você assine como mãe Clare. Não importa os pessimistas. Eu não sou
um prazer para as pessoas - e você também não deveria ser.

cultura daqueles tempos, onde as mulheres foram suprimidas e tratadas
como uma posse; em vez de como alguém igual, mas diferente em
propósito. Quão infeliz para os homens naqueles dias, que não deram
ouvidos à sabedoria de suas esposas!
"Por exemplo, Nabal (cujo nome significa 'Louco') foi salvo por sua esposa
Abigail quando Davi e seus homens estavam a caminho de massacrar
todos os homens de sua casa. Ela interveio trazendo suprimentos
suficientes para o exército de Davi."
Isso é em I Samuel 25.
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). Enquanto Pilatos
estava sentado no banco do juiz, sua esposa lhe enviou esta mensagem:
"Não tenha nada a ver com aquele homem inocente, pois sofri muito hoje
em um sonho por causa dele". Mas em sua insensatez, querendo assegurar
sua posição na Terra, ele perdeu sua posição no céu.
-lhe uma
ajudante ', eu não estava falando apenas de ter filhos e cozinhar refeições.
Muitas vezes, as mulheres têm um senso mais elevado de certo e errado, e
são mais sintonizadas espiritualmente do que os homens, porque o
ambiente está protegido. Os homens devem lutar no mundo e associar-se
a todos os tipos de corrupção, para que nem sempre tenham o luxo de
serem espiritualmente sintonizados. Suas vidas são vividas, na maior
parte, em um nível mais grosseiro. Fornecendo e defendendo.
"No entanto, quando eles fazem a escolha de se separar desse pântano de
sujeira e ouvir minhas palavras, eles são excepcionalmente receptivos.
fêmea também ser uma
confidente. Um coração suave e terno para acalmar o caos do dia e
confortar a mente estressada, e até mesmo oferecer sabedoria de seu
coração. Isso os tornou excepcionalmente adequados ao ministério, desde
que nunca se afastem da cobertura e sabedoria do justo marido.

não eram pensadas como eu penso delas. É por isso que fiz questão de
voltar a mente dos homens para a sabedoria de uma mulher justa. Se você
quiser ver a atitude humilhante logo de cara, lembre-se de como os
homens reagiram a Maria Madalena quando ela lhes disse que tinha me
visto. Mandei-a contar para eles, mas por causa do sexo dela, eles
olhavam para ela.
E isto é da Escritura: Ora, no primeiro dia da semana, muito cedo de
manhã, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham
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preparado, e algumas outras com elas. Elas acharam a pedra do sepulcro
revolvida. E, elas entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E
aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que
pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes; e,
estando elas com medo, e abaixando as suas faces para o chão, eles lhe
disseram: Por que procurais o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui,
mas está ressuscitado; lembrai- vos como ele vos falou, estando ainda na
Galileia, dizendo: O Filho do homem deve ser entregue nas mãos dos
homens pecadores, e ser crucificado, e ao terceiro dia ressuscitar. E elas
lembraram-se das suas palavras.
E, retornando do sepulcro, contaram todas essas coisas aos onze, e a
todos os demais. Estas eram: Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de
Tiago, e as outras mulheres que estavam com elas, que contaram estas
coisas aos apóstolos. E as palavras delas lhes pareciam contos
infundados, e não acreditavam nelas. Então, Pedro levantando-se,
correu para o sepulcro;. Lucas 24: 1-11
Ora, quando Jesus foi ressuscitado cedo, no primeiro dia da semana, ele
apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado
sete demônios. E ela foi, e contou-o aos que tinham estado com ele, os
quais estavam tristes e chorando. E eles, ouvindo que ele vivia, e que
tinha sido visto por ela, não acreditaram. Marcos 16: 9-11
Jesus continuou:
confiável, e eu vi isso como algo que precisava ser mudado. Então, escolhi
deliberadamente mulheres para algumas das mensagens mais
importantes, tais como: eu havia ressuscitado dos mortos. Tais como: "Eu
sou o Messias ..." Eu sou aquele de quem você fala ... "para a mulher
samaritana."
Bem, neste momento, eu estava ocupada procurando nas Escrituras
como o Senhor colocaria um incidente em meu coração. E então fui e
procurei nas Escrituras por isso. Então, isso foi feito para você.
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Mas quero compartilhar com vocês algumas anotações que fiz, de um
artigo de uma senhora chamada Barbara Leonhard. Que é franciscana,
da mídia franciscana.
rsrs isso é muito engraçado!
patriarcal. As orações diárias dos homens judeus incluíam esta
oração de agradecimento: "Louvado seja Deus porque ele não
me criou uma mulher".
Eu realmente gostei disso ...!
mulheres eram responsáveis por sustentar as crianças, criandoas e mantendo um lar hospitaleiro. Os homens não deveriam
saudar as mulheres em público, as mulheres nunca deveriam
deixar a casa, exceto ir à sinagoga."
Ou o bem ...

e autoridade de um homem: seu pai, seu marido ou um parente
do marido, se ela fosse viúva.

Bem, agora ela diz isso. Mas eu ouvi uma história diferente. Propriedade
foi passada através das mulheres. Bem, eu não sei.
"Qualquer dinheiro que uma mulher ganhasse pertencia ao
marido. Os homens podiam se divorciar legalmente de uma
mulher por qualquer motivo, simplesmente entregando-lhe um
mandado de divórcio. Uma mulher, no entanto, não conseguia
se divorciar do marido.
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de muitas maneiras. Os homens eram obrigados a orar certas
orações diariamente, mas as mulheres não eram. Embora o
estudo das Escrituras fosse considerado extremamente
importante para os homens, as mulheres não podiam estudar os
textos sagrados.
"O rabino Eliezer, um professor do primeiro século, é
conhecido por dizer:" Em vez disso, a palavra da Torá deve ser
queimada do que confiada a uma mulher. "
Que terrível! Isso é realmente terrível ... E também, a outra coisa é, eu
sei que Maria estava familiarizada com as Escrituras, por causa do
Templo, onde ela cresceu. Então, isso não é totalmente verdade.
a um
pátio externo, separadas dos homens e sem permissão para ler
em voz alta. Eles não foram autorizados a testemunhar em um
tribunal religioso.
"Mas Jesus desafia essas expectativas de pelo menos quatro
maneiras.
Jesus fala Com as Mulheres em Público
1.

le se recusa a tratar as mulheres como inferiores. Ele
reconhece sua dignidade, seus desejos e seus dons.

Ele dá um passo à frente em uma multidão de carpideiras para
falar com a viúva em Naim, e para chamar seu filho de volta à
vida (Lucas 7: 11-17).
cura uma mulher que ficou aleijada por 18 anos, colocando
as mãos sobre ela no Templo e dizendo: 'Mulher, você está livre
de sua enfermidade' (Lucas 13:12). Quando o líder da sinagoga
fica indignado porque Jesus curou uma mulher no sábado, (oh
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menino ...) Jesus usa um título de dignidade particular para ela,
Jesus a chama de "filha de Abraão". (Lucas 13:16)
usada para indicar que um judeu era reconhecido como
vinculado por um pacto com Deus, as mulheres nunca foram
chamadas de 'filhas de Abraão'.
2. Com esse título, Jesus reconhece essa mulher como tendo
igual valor.
-42, Jesus ignora dois códigos de comportamento.
Ele inicia uma conversa com um estrangeiro, um samaritano.
Além disso, esse estrangeiro também é mulher. Sua surpresa
está incluída na narrativa: "Como é que tu, sendo um judeu,
pedes de beber a mim, que sou mulher de Samaria?" (João 4: 9).
prolongado diálogo, um diálogo que reconhece e honra sua sede
de verdade religiosa. Em última análise, ele revela sua
identidade como o Messias".
Uau! Ele não fez isso com ninguém até aquele momento com Pedro.
Quando o Senhor disse: "Quem você diz que eu sou?"
"Quando seus discípulos retornam, eles estão claramente
desconfortáveis com o comportamento de Jesus. João inclui as
perguntas que eles têm medo de verbalizar: 'O que você está
procurando? Por que você está falando com ela?' (João 4:27).
história com
um comentário que, embora no pensamento judaico o
testemunho de uma mulher não fosse digno de confiança, aqui
as palavras animadas da mulher samaritana são ouvidas e postas
em prática. "E muitos samaritanos daquela cidade creram nele,
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por causa da palavra da mulher, que testificou" em seu nome
(João 4:39).
3.
especialmente merecedoras de punição. Mulheres que
estavam menstruando ou pessoas que tinham algum fluxo
de sangue eram consideradas ritualmente impuras. Nessa
condição, as mulheres não podiam participar da maioria
dos rituais religiosos. Qualquer coisa ou qualquer pessoa
que ela tocasse era considerada impura. Uma mulher nesse
estado que teve um fluxo de sangue por 12 anos (Lucas 8:
43-48).
O Senhor, a caminho de curar a filha do oficial da sinagoga,
esta mulher assustada e sofredora, que ficou doente e
consequentemente isolada durante anos, toca o manto de Jesus.
Jesus volta sua atenção do oficial da sinagoga para a mulher. Ele
quer saber quem tocou em sua roupa. Por normas religiosas, o
toque da mulher - até mesmo de sua capa - tornava Jesus
impuro.
aproximar, ela ficou muito surpresa. Ele não diz nada sobre sua
impureza ritual, mas ao invés disso a chama de "Filha", diz que
sua fé a salvou e diz a ela para ir em paz (8:48). "
Não é bonito?
4.
que parecem, por lei ritual, exigir julgamento. Por
exemplo, a mulher pecadora que unge Jesus (Lucas 7: 3650) e a da mulher apanhada em adultério (João 8: 3-11).
compaixão. Na narrativa de Lucas sobre a mulher da unção,
depois que Jesus é tocado e ungido por uma mulher que é uma
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pecadora reconhecida, ouvimos a reação esperada de Simão, seu
anfitrião. Este proeminente líder religioso, um fariseu, fica
desanimado e diz: "Se este homem fosse profeta, saberia quem
e que tipo de mulher é esta que o toca; pois ela é uma pecadora.
" (Lucas 7:39). .
"Jesus não somente diz à mulher que seus pecados estão
perdoados, mas também usa suas ações e o amor que os levou a
ensinar seu anfitrião ofendido! A pergunta de Jesus é apontada:
'Você vê essa mulher?' (Lucas 7: 44).
E Ele lista as coisas que deveriam ter sido feitas ao cumprimentá-lo na
porta que eles não fizeram - como lavar os pés dele. Mas agora ela está
compensando com suas lágrimas e óleo.
regras não é necessariamente a pessoa melhor. 'Seus muitos
pecados foram perdoados; Por isso, ela demonstrou grande
amor. (Lucas 7:47)
e mulheres por sua aceitação das mulheres como discípulas. Ao
contrário dos rabinos de sua época, Jesus ensinou as mulheres
sobre as Escrituras e seu caminho de amor. Mateus fala da mãe
e dos irmãos de Jesus pedindo para falar com ele. "Ele disse em
stá
-50). Seu uso de
palavras masculinas e femininas indica claramente que alguns
de seus discípulos eram mulheres.
-42
aceitação e bênção de Jesus do desejo de Maria de aprender. Ela
é descrita como alguém que "se assentou ao lado do Senhor a
seus pés, ouvindo-o falar" (Lucas 10:39). Esta é a posição típica
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do discípulo masculino. Sentar-se aos pés de um rabino
significava que uma pessoa era um de seus discípulos.
Marta, por outro lado, assume o papel da mulher esperada de
oferecer hospitalidade. Talvez ela própria pense que é
impróprio para Maria agir como discípula. Independentemente
disso, Jesus não privará Maria de sua oportunidade. "Maria
escolheu a melhor parte e não será tirada dela." (Lucas 10:42)
ensinou mulheres, mas algumas mulheres viajaram com ele e
ministraram a ele. (Lucas 8)
Estas mulheres o seguiram quando ele estava na Galileia
é surpreendente, dado que as mulheres judias nessa época não
deveriam aprender as Escrituras ou mesmo deixar suas famílias.
ó tinha discípulas mulheres, mas os escritores dos
Evangelhos também nos asseguraram que eram destinatários
proeminentes da auto revelação de Jesus. Jesus diz à mulher
samaritana no poço que ele é o Messias.
são as
primeiras testemunhas da ressurreição. Maria Madalena vê
Jesus, mas não se acredita (Marcos 16:11). No relato de João (20:
11-18), ela reconhece Jesus quando ouve a si mesma ser
chamada pelo nome, atestando o relacionamento íntimo que
tiveram. Jesus diz a ela para ir aos outros discípulos e dizer-lhes:
"Eu vi o Senhor".
rsrs. Oh amados. Eu amo o jeito que foi interpretado esse momento no
filme "Jesus de Nazaré". Grande atriz aquela que interpretou essas
linhas. Foi muito convincente.
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Então, eu não quero insistir no ponto, mas você tem que entender que
as mulheres eram desprezadas naquele tempo.
Deixe-me ver, eu vou - oh sim. Há mais um ponto que quero dizer aqui.
É muito interessante que se diga isso também.
ou sobre uma
mulher capta melhor. "O reino dos céus é semelhante ao
fermento que uma mulher tomou e misturou com três medidas
de farinha de trigo até que todo o lote estivesse fermentado"
(Mateus 13:33). Uma mulher, não um homem, está misturando
fermento com trigo até que todo o lote esteja fermentado e o
Reino dos Céus seja produzido. Quão mais claro poderia ser o
Senhor? Nós somos Mães na Igreja, nossos papéis são
nitidamente temperados por nosso gênero, mas não deve haver
nada apropriado para cuidar do rebanho que as mulheres são

Jesus continua
mulheres para o status de iguais, mas com diferentes atribuições e missões
na vida. E escolhi para a minha discípula Maria de Nazaré. Ela é o
modelo de discipulado do começo ao fim. Sua fé, resistência e coragem;
sua crença no que Deus estava fazendo. Sua crença em minha missão e
sua cooperação. Seu sacrifício final de entregar-me nas mãos de homens
pecadores.
"Sua vida após a minha ascensão ao céu, sua vida no céu e sua missão na
terra. Ela foi fiel com o talento que lhe foi dado, portanto, no céu, à ela foi
dado muito mais. A oferta de Mim nas mãos do mal- a pratica da
salvação aos pecadores a levaram a uma posição de corredentora Comigo,
assim como espero que todos os Meus Discípulos nesta Terra também
unam suas vidas a Minha na busca da salvação do mundo ".
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E eu só quero fazer um ponto aqui. JESUS é Aquele que nos redimiu. E
ela reconhece que Jesus é seu Redentor em uma palavra profética, logo
depois que ela engravidou. Mas quando unimos nossas mãos, nossas
vidas - tudo o que temos - ao trabalho do Senhor ... Somos
corredentores. Estamos ajudando nesse trabalho de redenção. Jesus fez
o trabalho e terminou. Mas alguém tem que entregar isso!
E então o Senhor passou a dizer:
minha irmã? Aqueles que fazem a vontade do pai. E eles são suas mães e
irmãos e irmãs também. Mas sua missão, que ela executou fielmente,
ainda era a mais importante de todas: dar à luz e criar o Filho unigênito
do Pai. E isso a coloca na posição única de também ser mãe da Igreja.
- que foi o que
eu disse a João, que era o único apóstolo ao pé da cruz. De fato, ela agora
se tornou sua mãe, assim como a mãe da Igreja.
Eva era a mãe física de toda a humanidade, mas ela perdeu o Reino
através do pecado. Maria é a nova Eva, que cooperou na redenção do
homem pecador por sua obediência até o fim, tornando possível que o
Reino fosse recuperado. Seu coração é um com o do Pai, e para esse fim,
ela abraçou sua eternidade e escolheu passar os Filhos e Filhas de Abraão
para o Novo Concerto e além - para o relacionamento de companheirismo
que é muito querido para Mim.

já descobriram. Ela é uma mãe digna e santa para a descendência de Meu
Pai. Porque está escrito: Ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai, o
que me enviou, o atraia. E eu vou levantá-lo no último dia.
"A jornada que se inicia quando alguém vem a Mim, e caminha pela vida
comigo até o fim, é longa. E é seu coração acompanhá-lo pelo caminho."
E esse foi o fim da mensagem do Senhor sobre isso.
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Eu gostaria de acrescentar que receber e compartilhar mensagens todos
os dias com vocês, preciosa família, é uma tremenda quantidade de
trabalho para mim aos 72 anos, quase 73. Mas meu coração é buscar Seu
rosto todos os dias e trazer-lhe maná fresco. De todo o coração, quero
vê-los nos braços de nosso Amado e ouvi-lo claramente. Vivendo para
Ele em Sua força.
Ao fazer isso, tornou-se necessário ter 5 funcionários em tempo
integral. Eu aprecio muito qualquer doação que você enviar para nós, e
eu quero que você saiba que o que mais precisamos é de doadores
mensais que são fiéis em defender este trabalho e tudo o que requer de
nós.
O Senhor é muito rigoroso conosco. E muitas pessoas não entenderiam
isso. Assim que nossas contas e salários forem pagos, devemos dar tudo
de mais para os pobres. Isso é incrível. Não podemos ter poupança, não
podemos guardá-la e guardá-la para a próxima semana; devemos viver
de semana a semana e dar todo o resto aos pobres.
Recentemente, isso significava comprar casacos e botas para todas as
crianças na Reserva Indígena de Taos. Eles têm uma regra lá que
ninguém pode usar roupas usadas. Então, todo ano precisamos comprar
roupas novas para eles.
Então, eu estou perguntando a vocês, queridos. Se essas mensagens
mudaram sua vida e trouxeram você para mais perto do Senhor, você
poderia por favor considerar nossas necessidades mensalmente?
Aquele que dá a um servo de Deus, recebe um servo da recompensa de
Deus. E tudo o que você fez para obter as palavras de Nosso Senhor e
nos apoiar resultará em sua recompensa sendo a mesma que a minha. A
razão é que eu nunca poderia fazer o que faço sem suas orações. Nunca
em um milhão de anos eu poderia fazer isso sozinha! E é por isso que
você receberá uma recompensa por fazer parte deste ministério. Suas
orações, queridos, me levantaram da cama doente mais vezes do que
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vocês imaginam. O ataque aqui é feroz, mas o Senhor triunfa
especialmente quando você se reúne e reza por nós.
Mais uma coisa que quero mencionar. Por favor, esteja ciente de que o
Natal se tornou um feriado materialista que faz muito pouco para
honrar o nascimento do Senhor. Então, quando você estiver se
planejando para o Natal, por favor, lembre-se do Senhor e dos pobres, e
tente não fazer disso uma ocasião para absorver tudo que o mundo tem
a oferecer. Eu tenho sido tão culpada disso. Mas faça uma oferta a ele do
seu amor, colocando-o no centro de suas celebrações, e até mesmo a
lembrança dos pobres ao redor do mundo.
Eu amo e rezo por vocês todos os dias. Ezekiel e eu oramos por você
todos os dias. E sou muito abençoada pelo seu feedback. Obrigado por
ficarem com a gente. E que o Senhor os abençoe através de Suas
palavras.
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ESCRITURAS REVELAM:
O Papel de Maria na Igreja

Parte 7 de 7
MARIA, MODELO DE SANTIDADE E
RECOMPENSAS CELESTIAIS

8 de Abril de 2019
Obrigado, Senhor Jesus, por compartilhar o imenso tesouro de sua mãe
conosco. Que possamos sempre ouvir seu conselho e apelar para ela por
intercessão. Amém.
Ainda estou aqui! Querida família.
Então, o Senhor me diz o que fazer com o meu tempo, e hoje eu ia
começar com música. E mostrar quão efetivas são as leituras de massa

a leitura em massa. Eu tive um pequeno pensamento que talvez hoje não
fosse sobre música.
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E Carol queria que eu terminasse a série sobre Maria, a Mãe da Igreja. E
eu estava ansiosa para fazer isso também. Então aqui estamos nós.
Querida Família, nós olhamos a base bíblica para os muitos papéis de
Nossa Senhora, e toda a sua vida se tornou um modelo de santidade para
nós. Ela, na verdade, foi a primeira crente. E ainda mais que isso, um
apóstolo. Aquele que é enviado para vir ao mundo e preparar um lugar
no seu ventre para o Messias, a quem Deus enviou do seu ventre.
Durante toda a sua vida, ocorreram eventos paralelos aos
acontecimentos de nossas próprias vidas, as muitas provações que
temos em seguir e compartilhar Jesus com o mundo. Ela foi a primeira
a acreditar. Em profetizar o seu papel para as nações. Em anunciar aos
homens. Em consolá-lo e nutri-lo, mesmo quando nós, noivas, somos
chamados a fazer. Em entender a grandeza de seu papel para a
humanidade.
Pois quando ela serviu no Templo, ela aprendeu todas as Escrituras
sobre o Messias e aguardou ansiosamente a Sua vinda. Sua viagem a sua
prima Isabel não foi apenas por curiosidade. Ela queria estar presente
quando este grande prodígio nasceu. Pois uma mulher estéril por 50
anos foi subitamente abençoada com uma criança, o precursor do
Messias que ela carregava em seu ventre.
Ela sabia que seria suspeita de adultério e possivelmente apedrejada.
Mas ela depositou sua confiança em Deus, sabendo que nada poderia
acontecer com ela ou com o Messias em seu ventre. Ela suportou os
insultos e a calúnia quando voltou a Nazaré e até aos pés da cruz quando
os soldados zombaram dela por ser uma mãe pobre. Ela testemunhou
os milagres espalhados por toda a sua jovem vida.
Anne Catherine Emmerick, que trabalhou com arqueólogos para
descobrir locais e tesouros críticos, contou a história de quando eles
estavam passando pelas montanhas a caminho do Egito, um bando de
ladrões que viviam em uma caverna local de repente os cercou. Eles
ficaram impressionados com a presença que cercava a Sagrada Família,
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então não fizeram mal algum, mas os convidaram para o abrigo de sua
caverna para passar a noite.
Diz-se que a Mãe Santíssima banhou o menino Jesus e deu a água do
seu banho para a mãe de uma criança leprosa que vivia na caverna.
Quando ela banhou seu filho na água, a lepra desapareceu
completamente. Mais tarde, ao pé da cruz, aquele mesmo bebê que se
tornara homem estava sendo crucificado ao lado de Jesus. E ele era o
comigo no para
A vida de Jesus foi marcada por esses tipos de milagres que nunca foram
gravados, mas no Céu haverá uma reprodução - e eu não posso esperar!
Mas a sério, querida família. Mesmo como está escrito:
fossem escritos,
suponho que nem o próprio mundo teria espaço para os livros que
seriam escritos. " João 21:25
No entanto, acredito que não há necessidade de todas essas coisas serem
escritas. A necessidade é de salvação e fidelidade ao nosso Senhor.
Santidade pessoal. E para isso, o que está escrito é mais que suficiente.
Existe também o perigo da curiosidade em obter o melhor de nós e ler
"epístolas" que supostamente vieram dos apóstolos. Nada disso é
importante, queridos. Nós temos o que precisamos. E nós temos Jesus e
o Seu Espírito Santo para nos guiar. E Deus Pai para adorar. O que mais
poderíamos querer?
A noite antes de sofrer, Ele lavou os pés dos Apóstolos como uma lição
para eles de que eles também deveriam ir e fazer o mesmo; lavando os
pés dos outros. Ele usou continuamente metáforas e exemplos para
ilustrar uma verdade. Quando Ele falou a João da Cruz, creio que Suas
palavras tinham um significado mais profundo do que aparentavam
estar na superfície.
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"Quando Jesus viu Sua mãe e o discípulo que Ele amava de pé por perto,
Ele disse à sua mãe: 'Mulher, aqui está seu filho'. Então Ele disse ao
discípulo: 'Aqui está sua mãe'. Então, a partir daquela hora, esse
discípulo a levou para sua casa ... " João 19: 26-27.
O Senhor estava novamente apontando para o papel que Maria teria
quando partisse. Ela instruiu Lucas e deu-lhe contas de coisas que
nenhum dos outros apóstolos conheciam. Ela estava presente no
cenáculo. Seu discernimento era como nenhum outro, porque ela havia
vivido toda a sua vida com o Filho de Deus. Foi-lhe dada a graça do
batismo na concepção, para que Jesus pudesse habitar um vaso
completamente limpo.
E agora ela está sendo apontada como a gentil mãe de Sua Igreja, a quem
os apóstolos buscaram compreensão e discernimento mais profundos.
E João, que era muito especial para Jesus, foi colocado na posição única
de cuidar de suas necessidades. Muitos perdem o escopo de significado
que Jesus retrata nas Escrituras por simples parábolas. Isto, e as bodas
de Caná, são novamente exemplos de Jesus deixando claro para nós o
papel de sua mãe na Igreja.
Queridos, Maria foi a primeira discípula. E, como tal, ela incorpora
todos os atributos de todos os crentes para todos os tempos. Ela
permanece como o exemplo proeminente do que um crente pode
esperar da vida. E aqui, em sua morte, é o final perfeito.
Um local em Éfeso tem sido venerado como a casa em que Maria viveu
por mais de 11 anos após a ressurreição de seu Filho. É tradição antiga
que João, o discípulo amado, construiu esta casa para Maria e que era o
lugar de seu dormitório e ascensão ao céu.
Isto é parcialmente atestado por uma freira agostiniana, Anne Catherine
Emmerick, que foi usada para escavações arqueológicas e tinha um dom
notavelmente preciso de localizar locais sagrados. Ela é a única que foi
mostrada onde a casa de Maria estava e descreveu muitos dos detalhes,
até a forma e o tamanho dos quartos, bem como a localização das altas
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janelas. E o tamanho e a forma dos tijolos. Logo depois localizou-se, e
as pessoas locais atestaram ao fato que realmente foi a casa dela, e vieram
em peregrinação todos os anos.
Não é interessante? A montanha onde a arca de Noé foi encontrada
chamava-se Montanha do Apocalipse e era conhecida por estar ligada a
Noé e à inundação muito antes de alguém encontrar o barco.
E aqui está a casa de Maria, sendo respeitada e venerada pelas pessoas
da região. E o mesmo aqui. Pessoas simples continuaram a tradição de
que este era o lugar onde Maria dormia no Senhor, chamada
dormitório. E então foi assumido no céu após a sua morte.
Agora, há algumas pessoas que dizem que ela entrou em dormitório em
Jerusalém. Isso é interessante e assumo isso. Mas a Igreja tem muitas
evidências arqueológicas, e eles transferiram a bênção do lugar de sua
partida de Jerusalém para Éfeso, para esta casa.
E a ela foi dada uma opção, e está escrita pelos Padres da Igreja, de não
ter que morrer, pelo seu próprio Filho. Mas ela escolheu experimentar
a morte, assim como Ele fez.
Querida Família, disso podemos ter certeza. Algum dia sairemos de
nossos túmulos e seremos assumidos no Céu como ela era. Quão
perfeita é esta testemunha, desde o nascimento até a morte! Nossa
Senhora recebeu extraordinárias prerrogativas para demonstrar a todos
os cristãos os dons que ainda teríamos para nossa fidelidade.
Ela foi concebida imaculadamente, prefigurando o batismo de João em
lavar a natureza pecaminosa embutida no sangue, de Adão em diante. E
ressuscitou dos mortos prefigurando o arrebatamento. Quão belamente
ela viveu esta vida exemplar do cristão ideal e as recompensas
concedidas a eles. Até ao ponto em que no Céu ela é agraciada com o
mais alto grau abaixo da Divindade, por sua fidelidade na Terra. E por
alguns, ela é chamada a segunda véspera. Como recompensa, ela
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recebeu um número incontável de anjos para executar a vontade do Pai
e nos ajudar em nossa jornada para casa.
Querido Senhor, muito obrigado por esta maravilhosa ilustração, do
nascimento à morte, do que a vida cristã deve ser e das recompensas que
a acompanham.
Jesus começou:
ou os pontos e encontrou o
grande tesouro escondido do arrogante e instruído. Esta pobre aldeã do
terceiro mundo provou a todos que não há outro requisito para a
santidade do que a obediência ao seu estado na vida. Ela era uma rainha
quando enviada para a Terra, mas sob o disfarce de um pequeno
ninguém.

por Deus para uma missão muito importante. Não foi seu brilhantismo
que lhe valeu esse reconhecimento, mas sua extrema pequenez e
fidelidade aos seus deveres no Templo e no lar. Ela não era nada para
olhar, Clare, a menos que seus olhos espirituais estivessem abertos. E
então a beleza dela era incrivelmente evidente.

quebrada desde o nascimento. E nem era meu. Por causa de sua
imaculada concepção, ela não lutou contra as mesmas tentações que
facilmente enganam uma alma não batizada. Mas não suponha por um
momento que ela não foi tentada em virtude.
contínua, morrendo para si mesma. Embora
seus desejos não se desviassem dos Meus, os malignos tentaram-na
impiedosamente. No entanto, sua comunhão ininterrupta com o Pai a
manteve em todas as provações. Ela sabia que sua vida era uma missão
para a Terra para todas as gerações e todos os povos. E isso significava
tudo para ela, ao ponto de a preferência pessoal não desempenhar um
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papel em sua vida cotidiana. Era sempre o que o Pai pretendia que ela se
dispusesse a fazer, com todo o seu coração.
o seu exemplo, Meu Povo. E você pode supor a partir de seu
exemplo que no céu você será dada uma missão maior para cumprir na
Terra, se você é fiel com o que eu tenho atribuído a você agora. Eu queria
que você a venerasse. Eu quero que você a imite. Eu quero que você viva
como se seu espírito estivesse eternamente ligado ao Pai, porque de fato
está. Ele fornece seu suprimento infinito de graça para todo e qualquer
momento do dia.

verdadeira mãe. Desejo que você ponha de lado todas as mentiras tolas
alimentadas por vários homens para se tornarem doutrinas em igrejas
que não são minhas. Guarde essas mentiras ao recebê-las em sua casa.
Pois verdadeiramente, ela é sua mãe também, e ela o guiará e aconselhará
nos caminhos da santidade, se você ouvir atentamente a voz dela."
Eu experimentei a voz dela muitas vezes. É tão gentil e terno. Mas há
um livro chamado The Imitation of Christ, publicado pela Catholic
Book Publishing. Por Alexander DeRouville. Existem dois livros, A
imitação de Maria. Mas há apenas uma que realmente reflete seu
conselho. Eu recomendo que você entenda. Eu uso isso para uma rhema
quase todos os dias.

aproximar de Mim. Porque este é verdadeiramente um relacionamento
familiar, e ela é verdadeiramente a Mãe da Noiva.
"Meus queridos, abaixei-me para entrar no ventre desta preciosa,
escolhida pelo Pai. Você não deve ter vergonha de se curvar para passar
pela sua porta para vir a Mim. Desta maneira você demonstrará Minha
humildade em vir até você .
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SOBRE O AUTOR
Clare nasceu em Belinda Bassett, em Chicago, Illinois, em 1946.
Quando ela era jovem, ela se lembra de ser profundamente atraída pelo
piano e cantar, mas faltavam recursos econômicos em seu ambiente. Ela
abandonou o ensino médio no último ano e, enquanto trabalhava como
secretária, ansiava por descobrir um caminho gratificante na vida - que
acabou sendo a fotografia da natureza.
Amando a natureza e a vida selvagem, ela se tornou conhecida como
Belinda Rain, uma fotógrafa da Nikon publicada nacionalmente nos
anos 70, e passou seu tempo em busca de beleza no deserto das
montanhas da Califórnia e do Arizona. Sua fotografia contribuiu para a
Arizona Highways e outras publicações e anunciantes, como Readers
Digest Books, Boise Cascade Recreational Communities e National
Geographic Mag. Ela morou em Nova York por três anos e,
ironicamente, vendeu sua fotografia de natureza para os discos da
Columbia. Mas ainda não havia atração pela música.
A vida de Clare mudou drasticamente uma noite em 5 de maio,
enquanto ela estava sentada e meditando. Em busca das verdades mais
profundas da vida, ela esteve envolvida na Nova Era, cartas de Tarô,
usando o I Ching e lançando astrologia e cartas neurológicas por mais
de doze anos.
Naquela noite, o fogo do Espírito Santo desceu do Céu para ela, e ela
experimentou a verdade de que era uma pecadora, mas que Deus a
amava gloriosamente, no entanto. Daquele ponto em diante, ela nunca
seria a mesma. Por 45 minutos, ela não conseguiu se mexer ou falar. Ele
tornou surpreendentemente claro para ela que Ele era a Luz e ela tinha
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vivido na escuridão.
No dia seguinte, ela procurou conhecer a Deus através das Escrituras e
tornou-se nascida de novo.
Depois de alguns meses estudando todas as coisas que ela achava que
eram a verdade, ela foi levada a uma igreja não denominacional e
completamente descartou as práticas da Nova Era, adotando as
Escrituras e o Batismo do Espírito Santo.
Logo, um escândalo depois do escândalo atingiu aquela igreja e ela se
perguntou: "Onde estão aqueles que vivem como os primeiros
apóstolos?"
Essa pergunta foi respondida por ela pela música de John Michael
Talbot e as Flores Pequenas de São Francisco, que começaram a chamála para uma vida mais íntima e oculta.
Nos anos 80, ela foi atraída pelo estilo de vida monástico. Como uma
irmã leiga franciscana habitada, vivia a vida de semiclausura nas
montanhas da Pensilvânia, com uma associação livre com a
comunidade de John Michael Talbot em Delaware Water-Gap, PA. Ela
aprendeu muito sobre estar ainda diante do Senhor e abandonar as
seduções do mundo, que mais tarde influenciaria profundamente sua
música. Foi lá que ela descobriu a doce intimidade com Jesus, que tem
sido a base de sua caminhada desde então.
Depois de 20 anos desse estilo de vida, o Senhor levou-a para o mundo
secular, excluindo os modos dos homens nas denominações, mas
incluindo todos os que amavam a Jesus de todo o coração, não
importando a sua igreja. Profundamente influenciada pelos Padres do
deserto e pelos primeiros 300 anos da igreja, ela e seu marido, Ezekiel,
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receberam a missão de unir o Corpo de Cristo por habitar no Coração
de Jesus. Neste lugar ela encontrou a perfeita paz dos primeiros
apóstolos, que eram um só coração e uma mente em Cristo.
Ela aprendeu que formalismos religiosos e conflitos denominacionais
não levaram à intimidade e um profundo amor por Jesus, e fidelidade
aos Evangelhos. Ela e seu marido experimentaram tantas denominações
diferentes onde havia muitos que amavam a Jesus, apesar de suas
variadas tradições. Isso solidificou sua crença de que todas as almas
cristãs poderiam encontrar comunhão no Coração de Jesus, morando
com Ele e um ao outro, em amor - assim como no Céu.
Aos 58 anos, Jesus apresentou a ela um novo presente: a música. Ela
credita muitos de seus sons de paisagem a suas doces lembranças no
deserto como uma fotógrafa da natureza, onde seu único trabalho era
buscar a beleza da criação de Deus por 22 anos. Atualmente, seu foco é
em músicas coescritas com Jesus, para atrair muitos para a presença em
doces câmaras de nosso Senhor. Ela também publica mensagens de
Jesus em seu canal Vimeo, Still Small Voice. A marca do canal é a
simples intimidade no Coração de Jesus através da oração, meditação
sobre as Escrituras e música sagrada. Dedicadamente transparente,
Clare muitas vezes compartilha seus (às vezes) relatos
embaraçosamente sinceros de seus pecados, e a doce voz do Senhor
instruindo e encorajando-a a continuar em Seu amor.
Por causa de sua crença em Seus conselhos amorosos, que às vezes se
chocam com ensinamentos tradicionais de denominações e nãodenominações, ela tem sido severamente criticada e mentem sobre ela,
pessoas que atribuem citações fora de contexto, e fazendo histórias
sobre quem ela realmente é. Apesar dessas objeções, muitos vieram a
Cristo Jesus pela primeira vez, porque viram Sua infindável
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misericórdia em amar, perdoar e dar a ela a chance após a chance de
"acertar" através do poder de Sua Graça.
Clare tem quatro filhos e cinco netos e agora mora nas montanhas do
norte do Novo México com seu marido Ezekiel. Uma família dedicada
e uma equipe muito pequena apoiam seu site, Heartdwellers.org, bem
como os locais de suporte aos pobres, os pobres com deficiências na
Nicarágua e grupos dedicados a acabar com o tráfico sexual em todo o
mundo.
Sua missão é encorajar cada alma a ter seu próprio relacionamento
pessoal, puro e íntimo com Jesus, para que possam se libertar das
circunstâncias de controle e das pessoas em suas vidas e livres para se
tornarem quem Ele as fez para ser. Intimidade e discernimento são
ensinados a ajudá-los a alcançar essa meta de pertencer somente a
Jesus.
É o direito bíblico e a herança de todo filho de Deus cumprir estas
Escrituras:
"Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me
ama; e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e
me manifestarei a ele. João 14:21
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