Nós Estamos a Fazendo
uma Curva
5 de fevereiro de 2019
(ouça essa mensagem)
Obrigado Senhor Jesus por nos ter vindo com a sua
sabedoria e gratidão. Que pessoas abençoadas somos!
Bem, minha querida família, estas certamente foram
semanas de incerteza, mas parece que estamos fazendo uma curva na estrada.
Várias vezes durante o culto eu me vi dançando com o Senhor, minha cabeça em seu ombro, e Ele esteve muito
presente para mim de uma maneira tão doce e gentil. Mas também há aqueles momentos de distância. É quase
como se eu devesse puxá-lo para perto de mim, mas talvez seja só porque minha mente está vagando.
Mas as leituras do jantar do Senhor para hoje foram sobre arrependimento, tanto sobre o arrependimento nas
últimas semanas. Eu estive em um Desânimo espiritual por toda a semana, realmente tendo que insistir para
permanecer conectado com a presença, oração e arrependimento do Senhor.
Eu tenho que admitir, eu não fiz tão bem. Ele me leva a esse lugar muito estranho de mal-estar, onde minha mente
se sente entorpecida, meu corpo parece peso de chumbo e minhas emoções estão totalmente desconectadas e
flutuando, por assim dizer. É uma forma de intercessão que eu experimentei por pelo menos 30 anos. E sei que está
sempre ligado à intercessão. É como se eu não pudesse pressionar com intenção em qualquer direção; Eu estou
apenas flutuando em uma nuvem, minha mente muito tranquila e sonolenta. Eu estou pensando sobre o que eu
quero orar, e às vezes eu estou recebendo as palavras, mas simplesmente não há paixão lá.
Este é realmente um tipo peculiar de intercessão, mas Ele fez isso comigo por tantos anos, eu entendo o que é. É um
sacrifício e muito frustrante não ser capaz de se concentrar em nada e se sentir completamente exausta.
É tão bom quando posso pressionar para orar com emoção - mas ultimamente tem sido realmente sem graça. Eu me
pergunto se minhas orações valem alguma coisa quando são assim. Você já se perguntou isso?
Jesus começou: “Pare de se colocar no chão. Há momentos em que o seu intelecto parece suspenso e o mesmo
acontece com o seu corpo, mas esses são momentos altamente produtivos quando eu o levo para outros lugares para
ministrar. Não se preocupe, Clare. Você tem um coração terno e, verdadeiramente, ser desprovido de emoção às
vezes é um sofrimento que você deve suportar."
E quero dizer que, com as leituras bíblicas sobre o arrependimento, minha tendência é levar isso imediatamente
para o lado pessoal.
Jesus respondeu: "É bom manter em mente o arrependimento, não é?"
Sim. Mas minha reação automática é abaixar minha cabeça e me esconder.
Ele continuou: “Nós resolvemos aquelas coisas que me desagradam, Clare. Quero que você entre agora na Minha paz
e permita que eu te cure do dano que você causou pelos seus pecados. Quero que você descanse em Mim e encontre
alegria em trabalhar comigo. Eu senti falta disso, você sabe.
(Ele está falando sobre música.) Eu também. Eu realmente senti falta disso.
"Bom", Ele disse, "então estamos de acordo".

E eu mal posso esperar para chegar ao meu teclado. E meus exercícios vocais.
Jesus começou de novo: “Ainda há um caminho a percorrer para colocar este país em ordem. Seu presidente teve
que escolher cuidadosamente o caminho através de muitas armadilhas mortais para fazer o que ele está realizando
agora. Muito tem sido feito nas sombras e será lançado ao público quando eles estiverem prontos para isso. Ele está
fazendo um trabalho maravilhoso e suas orações estão funcionando.
“Quero que todos vocês mudem de assunto nesse ponto, e trabalhem em seus ministérios, assim como orem pelos
Estados Unidos e pelo Presidente Trump. Quero que todos vocês se dediquem ao ministério, ocupados com o Meu
negócio, sentindo-se produtivos, pois juntos criamos, inspiramos e atraímos todos os homens para Mim. Haverá
chamadas para intercessão. Por exemplo, hoje, para preparar o discurso do Estado da União. E eles nunca desistem
de tentar matá-lo, então ore por proteção para ele e sua família, sempre. Mantenha-os cobertos.
“Ao mesmo tempo, quero que você olhe mais profundamente para o seu papel até eu vir até você. Quero você
produtivo, mas não tão ocupada que não possa passar um tempo íntimo comigo.
“Queridos, nada substitui Meu tempo especial com você. Nada. Eu preciso estar conectado a você. E você precisa
estar conectado a Mim; nós precisamos um do outro. Este trabalho que está sendo feito é um esforço de grupo,
porque muitas almas em todo o mundo, de muitas nações diferentes, estão sendo impactadas. Portanto, eu preciso
do seu compromisso de orar quando eu o cutuco, para passar um tempo Comigo quando toco o seu coração, para
ajudar os outros quando você se sente chamado a estar lá para eles. Estas são as coisas que compõem os hábitos de
sua vida diária que levam à verdadeira santidade. Vocês estão ambos lá para momentos íntimos e intercessão
dedicada.
“Muitos de vocês foram jogados de um lado para o outro pelas contracorrentes da incerteza. No entanto, com cada
um de vocês, tenho trabalhado para estabilizar seu coração no meio de ameaças à nação e ao mundo. Você
aprendeu bem, Minhas Noivas, para antecipar o arrebatamento sem tensão ou ter que ter detalhes e tempo. Você foi
experiente ao ponto de poder trabalhar com os presentes que eu transmiti para você, embora esteja ciente de que o
Arrebatamento realmente poderia acontecer a qualquer momento.
“No entanto, dei-lhe uma estrutura de dois anos para trabalhar dentro, e você fará muito se confiar em Mim e se
aplicar. Suas orações fizeram mais pelo mundo do que eu poderia comunicar a você. A menor oração - por causa de
quem você é para Mim, porque você dedicou suas vidas a Mim e é obediente - a menor oração carrega muito peso,
embora muitas vezes você tenha sérias dúvidas de que está fazendo a diferença.
“Na visão de Ezekiel, quando os Céus se abriram, Misericórdia desceu e encontrou a imensa quantidade de orações
pelo arrependimento, morrendo. E não havia nada além de escuridão ao redor. Quando isso se abriu, ele não viu
grandes ofertas, mas multidões de pequenas ofertas e orações, como uma nuvem.
"Você nunca vai conceber o quão apreciativo Eu Sou por suas orações e ofertas. Está além de você entender o
impacto que sua pequenez faz em um mundo cheio de indiferença. Ou meço o efeito que você tem em Meu coração
pelos seus menores dons, dado voluntariamente.
"Então, eu quero encorajá-lo. Quando você não pode fazer ofertas, grandes ofertas, pequenas coisas importam
muito. E quanto mais pequenas coisas você oferece a Mim com um coração de amor, maior sua capacidade de dar se
torna.
“Quero que todos vocês avancem agora, cheios de confiança de que suas orações e ofertas cumpriram o que eu
precisava delas. E verdadeiramente, você definiu o estágio agora; um alicerce sólido sobre o qual você pode construir
a salvação das almas. Cuide, cultive e aplique seus dons todos os dias e apoie-se fortemente em Mim para realizar
seus objetivos. Pois sem Mim você não pode fazer nada.

“Estamos virando a esquina, queridos, e há uma nova vida em estoque para você. Enquanto você Me alcança para
suprir, manter e proteger você, há tantos que estão com fome da verdade. Você tem a verdade. Trabalhe comigo
para trazê-los para uma vida que eles nunca sonharam ser possível.
"E Eu estou com você onde quer que você vá. Apoie-se em Mim em todas as circunstâncias e permita-Me mostrar-lhe
como alcançar almas."

_________________________________________________________________________________________________________
Heart Dwellers
http://heartdwellers.org/
https://vimeo.com/user89451676
Moradores do Coração – Heart Dwellers Brazil
http://moradoresdocoracao.org/
https://www.youtube.com/c/StillSmallVoiceBrazil

A Fragrância que Me Atrai
ao Seu Coração
09 de fevereiro de 2019
(ouça essa mensagem)
Obrigado, Senhor, por revelar o segredo da intimidade com
você.
Minha preciosa família, você não ouviu falar de mim por um
tempo, porque eu tenho me pressionado no Senhor. Oração de
Habitação, hora após hora, dia após dia. Tentando me recompor. Ele me revelou a razão pela qual me senti tão plana
e sem graça em oração. Durante o tempo em que comecei minha abstinência, tornei-me muito rabugenta e
impaciente, com tudo e todos. Em outras palavras, eu estava infeliz! Resmungando e reclamando.
Eu gostaria de poder transmitir a você como a impaciência e as reclamações são muito sérias. Elas carregam muito
mais peso do que você pode imaginar. Elas são sinais de tomar o Senhor como garantido; ingratidão, presunção.
Aqueles que se recusam a dar graças por tudo o que o Senhor lhes deu estão em um perigoso estado espiritual. Isso
significa não apenas atenção plena, mas mais importante, um coração cheio de gratidão pelos Seus dons. O dom da
vida, um teto sobre nossas cabeças, comida para comer, saúde relativamente boa. A alegria que os animais de
estimação nos trazem, bons ajudantes trabalhando para nós, um carro que corre, água corrente - e muito mais do
que eu poderia enumerar. Considere aqueles que vivem em países devastados pela guerra - tudo o que tinham foi
destruído e eles foram despojados para nada. Aqui neste país, estamos relativamente a salvo de tais coisas, e temos
que agradecer a Deus por isso.
Oh, meus queridos, uma atitude de gratidão é tão central para nossa caminhada com o Senhor! E eu ouvi isso um
MILHÃO de vezes de outros ministros. E realmente isso foi trazido para mim quando eu tive um tempo de oração
muito, muito seco.
Quando as coisas ficam difíceis, quando temos que nos abster, quando alguém fica seriamente doente, quando as
coisas dão errado, derrubando todos os dominós - é quando descobrimos se somos ou não verdadeiramente gratos a
Deus. Quando Ele pede um pouco mais de nós e as coisas se acumulam dando errado, e nós não conseguimos
alcançar o Tiramisu - mas apenas lide com isso e ore para sair ... é quando é mais provável que nos tornemos
impacientes e comecemos a resmungar.
"Senhor, por que você deixou a máquina de lavar roupa no fritz ?? Olha toda essa roupa! Não precisamos apenas
substituir um computador e um disco rígido ?! E agora minha ajuda está doente em casa, e nós tivemos este projeto
para terminar. ”Blá! Blá! Blá!

Muito em breve, fiquei zangada com esses inconvenientes. Em vez de puxar a minha cruz e agradecer a Ele, eu
estava reclamando. Além disso, minha energia estava baixa o tempo todo, e eu senti como se estivesse arrastando
sacos de cimento ao redor. E este exemplo nem sequer é a ponta do iceberg de como fui ingrata e impaciente. Nem
mesmo!
Começa com uma energia arrastada e se move para cada pequeno inconveniente - porque a cada pequeno
problema, mais tempo e energia que eu não tenho são necessários. Eu particularmente fico chateada quando tenho
que procurar por algo porque alguém o coloca em um lugar diferente. Poderia estar na prateleira bem na minha
frente, mas porque eu guardei na mesma prateleira, porém na parte DEBAIXO ... o que está na minha frente. Eu não
encontrarei mais!
É um tempo e energia totalmente desperdiçados. Quando você fica frustrado, você perde energia. E os demônios
contam com isso. Essa é uma das maneiras pelas quais eles roubam nossa energia. E essa é a energia que eu não tive
que começar. E ainda estou perdendo tempo procurando por algo!
Quando, na realidade, esses sacrifícios estão sendo recolhidos pelo Senhor e transformados em graças para as almas
serem salvas por nossas orações fiéis. Ou talvez não tão fiéis orações ... Pelo menos, se oferecermos nossos
sofrimentos ao Senhor pelas almas - isso conta para alguma coisa.
Quando comecei este último jejum que o Senhor estava nos chamando, creio que o Senhor estava tentando me
dizer: "Você não vai fazer isso do seu jeito - desta vez". Eu acredito nisso, porque primeiro, Ele me deu a oração de
parto que pedi - mas durou apenas quinze minutos. Então ele quis mudar o assunto para algo mais alegre. Eu
realmente não entendi o que ele estava fazendo. Eu pensei comigo: “Isso é estranho. Eu deveria estar em trabalho
de parto, mas não estou. Em vez disso, estou gostando disso.”
Bem, no dia seguinte, quando tentei repetir, nenhuma oração de parto me foi dada, por mais que eu pressionasse.
No entanto, nossa máquina de lavar roupas quebrou; e a roupa se acumulou. Tentei me abster de certos alimentos,
mas meu nível de energia chegou ao máximo, minha mente estava confusa e não senti absolutamente nenhuma
inspiração para qualquer coisa ... mas autocompaixão.
E é aí que tudo veio à tona. “Por que você está permitindo isso Senhor? E como posso enviar mensagens? Eu não
posso nem orar sem grandes distrações me atingindo e me enviando ao voo? E meus queridos em Trinidad que têm
uma crise novamente, mas quando olho para minha caixa de entrada, isso me faz desanimar - que tristeza !!! Eu não
tenho tempo para responder essas mensagens! "
E então o golpe de soco bem abaixo da linha de cintura que dei em nosso Senhor foi: “Não há tempo para a música!
Eu nunca vou escrever outra música a esse ritmo !!! Como devo terminar minha missão com todos esses problemas?
Estou exausta, apenas andando do ponto A para o ponto B, e muito menos fazendo qualquer coisa produtiva! ”
Bem, esse é o problema. Eu não estava contando com esses inconvenientes e sofrimentos ALTAMENTE produtivos.
Mas não é o tipo de produtivo que você pode dizer: "Uau! Eu tenho certeza disso, não é?" Não esse tipo de
produtivo. Não ... mais o tipo de produtivo que você descobre no Céu, mais tarde.
Bem, talvez você esteja se perguntando agora: “Bem, o que ela deveria ter dito? Isso é um monte de coisas
empilhadas, qualquer um estaria desesperado!”
A resposta é que Ele nos disse que este seria um período de duas semanas de sacrifício - e Ele sugeriu para mim que
seriam os sacrifícios que ELE escolheu. Não é o padrão de jejum e oração. Eu também estava me sentindo morna e
muito distante dEle. E você sabe o quanto isso é doloroso. Eu não sabia dizer se era uma punição ou uma oferta - e,
geralmente, nesses casos, os dois são.
Queridos, algumas coisas são muito mais difíceis e reveladoras da virtude, ou da falta dela, do que o jejum e a
oração. Tipo, posso lidar com tudo isso sem me irritar? Sabemos que toda a raiva é dirigida a Deus, porque no final,
Ele tem total domínio sobre tudo o que é permitido acontecer. Nada acontece sem o seu consentimento.
Santa Teresa de Ávila cavalgava para uma reunião importante e a fera a jogou no meio de uma poça de lama. Ela
olhou para o céu e disse: "Por que você deixou isso acontecer comigo?" Ele respondeu: "Eu faço essas coisas para
todos os meus amigos!" E então ela brincou: "Não admira que você tenha tão poucos!"
Pensando nessa ilustração, qual seria um sacrifício mais caro? Uma semana de jejum e oração, ou ter que aparecer
diante de pessoas importantes em roupas enlameadas? Certamente, esse foi um grande teste para ela.

Meus queridos, não podemos colocar nosso doce Jesus em uma caixa - Ele habilmente foge de cada uma que
criamos para Ele. Ele está bem ciente do que nos custará mais no caminho de uma oferta, e Ele adora ver uma alma
responder em mansidão às contradições que Ele permite.
Esta atitude de coração revela um terno amor a Deus, um amor sacrificial, onde nada é grande demais. Um amor que
é paciente em todas as coisas e faz o melhor das piores circunstâncias. Esta é uma alma tão cheia de amor e fé que
nada está em contradição e tudo faz perfeito sentido. Basicamente, “Senhor, você permitiu isto, porque era bom
para minha alma e Você precisava de uma oferta de mim. Eu vou trabalhar com isso pacientemente com a sua ajuda.
Por favor, mostre-me se eu preciso me arrepender de algo que te ofendeu? Obrigado por esta oportunidade de
oferecer algo para os pecadores.”
Isso é muito irreal, meus queridos?
Bem, Senhor, o que você tem a dizer?
Jesus começou: “Nada mais desagrada ao meu Pai do que à Ingratidão. Dando-lhe a vida como um dado adquirido,
aceitando os seus dons por não investi-los sabiamente, considerando a sua saúde, sustento e parentes como
garantidos - assim como tudo o que lhe forneci. E é um fato: quanto mais rico você fica, mais você se dá por
garantido. Essa é outra razão pela qual a pobreza é tão querida para Mim.
“Quando eu lhe digo que é um tempo difícil pela frente, vou lhe contar um segredo, para que você esteja preparado
para generosamente me oferecer todos os inconvenientes, todas as dores, todas as carências. Aqueles que vivem
dessa maneira estão se aproximando da santidade. Não é a prosperidade que faz uma alma grande, mas como ele
lida com a adversidade. Este é o grande perigo para uma sociedade que se torna próspera e decadente. Mesmo que a
história confirme, esta sociedade está chegando ao fim.
“Os pobres sempre terão com você e escolhi uma existência pobre para se manifestar a você. Isso eleva a pobreza e
distingue os humildes e humildes. "Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o Reino dos Céus é deles". Eu não
disse isso com leveza. E você notará que toda bem-aventurança contraria a opinião e a cultura popular. Este foi um
jogo deliberado de palavras para chamar sua atenção para o estado mais valorizado de uma alma.
“A escolha é sua em fazer isso. Eu escolhi um bebedouro para Minha cama e nunca descansei na que José havia feito
para Mim. Eu escolhi viver em fuga e suportar a perseguição e os erros dos criminosos. Desde a manjedoura até a
cruz, fiz de Mim o mais humilde entre os homens, para lhe ensinar o caminho mais seguro para a Santidade.
“Meus filhos, porém, se você quer encontrar favor diante de Deus, precisa aprender a se alegrar em toda a
adversidade. Em vez de fugir, corra para beijá-lo e abraçá-lo - reconhecendo-o como uma cruz preciosa que fiz sob
medida para você. Quando você abraça esta cruz com beijos, você está declarando seu amor por Mim e por meus
filhos. E nada Me traz mais alegria do que vê-lo completamente formado à Minha imagem, com um coração cheio de
amor e compaixão, e um saudável desrespeito pelas coisas que o mundo corre atrás.
“Minha preciosa Clare, quando você continuou a reclamar, reclamar e reclamar, ficando ansiosa com as pessoas à
sua volta, permitindo-se entregar-se à autopiedade e à impaciência - estava remando sua canoa, por assim dizer,
longe de Mim e na escuridão. Para você, as coisas ficaram cada vez mais escuras, confusas e emaranhadas - até que
você perdeu totalmente sua perspectiva. Você estava em um lugar perigoso, querida. Este é o precipício da séria
presunção, o tipo que leva uma alma para o inferno.
“Aqueles que escolhem culpar a Deus e aos outros por todas as suas desgraças estão criando uma enorme escravidão
em seus corações. Quando você recebe uma semente de amargura, que Satanás espalha no exterior, esperando que
você receba ... Quando você faz isso, ela desce para as câmaras do seu coração e lentamente expõe tentáculos
paralisantes que envolvem o coração e o enredam, cortando a circulação do seu coração e o sangue da vida para o
resto do seu corpo. Quanto mais você persistir nesse comportamento, mais baixo e mais paralisado ficará, até que
suas emoções fiquem sem esperança e vida.
“Cada pequeno inconveniente a que você reage com ressentimento, raiva e amargura carrega consigo sementes que
se enraízam em seu coração. Estes sufocam a vida no espírito e dificultam sua união Comigo, até que você não possa
mais me ver ou ouvir claramente.

“Queridos, na medida em que reagem ao ressentimento com as provações e contradições, nesse ponto vocês se
distanciam de Mim.
“Ao passo que uma alma dócil e mansa recebe estas coisas com amor, confiando nos julgamentos do Meu Pai
inequivocamente e recebendo-as da Sua Santa Mão como um presente precioso. Isto é o que eu estou rezando por
você, Moradores do Coração. Que vocês recebam essas coisas com grande amor e gratidão, agradecendo
continuamente por seu estado na vida e tudo o que isso acarreta. Por seus obstáculos, por suas deficiências, por seus
fracassos e por suas vitórias.
“E se você estiver se sentindo distante de Mim, comece com gratidão. Certifique-se de não ter desenvolvido uma
atitude de resmungos, porque isso o levará ao caminho das trevas, mais e mais longe de Mim.
"Comece olhando para a sua atitude em relação às suas circunstâncias - o que você tem e o que você não tem. Me
agrade profusamente por tudo que lhe dei para cumprir sua missão na vida. Me agradeça por seus filhos - mesmo
com eles, Seja sempre grato por ainda estarem vivos e ainda haver esperança para eles.
“Agradeça-me pelos planos que tenho para você, dos quais você nada sabe a essa altura de sua vida. Agradeça-me
por sofrer nessa cruz por você e sua família. Agradeça-me por permitir que você nasça e cresça até a maturidade.
Agradeça-me pelos dias incríveis em que você vive e pela promessa do arrebatamento.
“Faça um ponto durante todo o dia para reconhecer algo maravilhoso à sua frente, e logo toda a sua atitude em
relação à vida irá do desânimo e fadiga à esperança e um novo começo. Verdadeiramente, minhas misericórdias são
novas a cada manhã! Mas se você mantiver a cabeça enfiada debaixo das cobertas e nunca sair da cama, não verá a
luz do sol brilhando pela janela, as flores desabrochando, novas ideias e oportunidades surgindo.
“Então, eu te imploro, meus filhos. Acordem de manhã e Me agradeçam por todas as suas conveniências. Agradeça,
também, se houver um inconveniente. Ofereça-me com alegria e resolução para nunca mais reclamar. E vocês me
terão em abundância. A doçura da Minha presença será atraída para vocês pela fragrância da gratidão, e eu tocarei
seus corações e os farei saber que eu os amo e os aprovo e estou com vocês hoje para fazer coisas poderosas. E
perseverar contra toda a oposição.
_________________________________________________________________________________________________________
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Nós Fomos Infectados Com
Sementes de Amargura
10 de fevereiro de 2019
(ouça essa mensagem)
Obrigado, querido Senhor, por corrigir gentilmente esse
terrível hábito que poderia me impedir de entrar em
minha terra prometida. Ajude-nos por favor a quebrar
esse hábito detestável. Amém.
Bem, querida Família, levei dias para chegar a uma
conclusão honesta de quão infectado eu estive com
amargura. Minha cabeça estava abaixada em oração com essa visão feia, mas Jesus levantou meu queixo até que eu
estava olhando em Seus olhos e disse: “Seus pecados estão perdoados. Vá em paz, mas tenha muito cuidado para
não permitir a entrada do descontentamento, que precede a amargura ”.

Oh, obrigada Senhor.
Jesus continuou: "Oh, minha querida Clare, quando você se afasta de mim, Eu fico nas sombras fora de sua vista, isso
me dói profundamente. Eu te amo tanto, e ver você definhando por apenas um relance de mim Meu coração é
movido a profunda pena.
"Oh, que todos possam saber o que Eu passo quando me distanciam de uma alma que estava para ser salva dos
pecados. Oh, se vocês soubessem, Meus amados, pelo que Eu passo.
"Você se lembra do seu primeiro amor? Você pulava toda vez que o telefone tocava, porque você queria estar com
ele, falar sobre os acontecimentos do dia, ouvir suas risadas e doces reconhecimentos de amor dele?
"É assim que é para Mim. Eu não posso esperar até você acordar, pegar seu café e vir até Mim procurando algum
sinal da Minha presença com você. Oh, realmente eu não posso esperar. É muito difícil Para mim, naqueles primeiros
momentos, digo a mim mesmo: 'Será que ela vai fazer uma oração ou ser roubada?' E eu me arrepio de alegria
quando vejo você se afastando de todas as distrações, porque você está com pressa de estar comigo. Você sabia que
eu faço isso todas as manhãs? "
Não, Senhor, eu não fazia ideia.
"Bem, eu faço. Seu anjo está sempre à procura do que poderia mantê-lo longe de mim. Ele me ajuda a ficar resolvido
para que possamos ficar juntos. Eu gostaria que você antecipasse a minha presença um pouco mais cedo pela
manhã, mas Eu sei que você ainda está muito grogue. Enquanto eu, por outro lado, tenho esperado horas por este
momento ".
Uau! Isso é incrível, verdadeiramente incrível, Senhor.
"Meus moradores do coração não têm ideia de quão solícitos eu sou por suas afeições antes que o mundo os distraia,
ou os deixe tristes ou irritados. Eu anseio por estar unido a cada um de vocês na primeira hora da manhã. Esse elo
pode durar pela manhã e à tarde e até mesmo na hora de ir para a cama. E eu anseio que você durma em meus
braços ou traga para mim uma situação sobre a qual você não tem paz.
"Eu quero que todos vocês descansem seguramente no meu seio, porque essa é verdadeiramente a sua casa longe do
Céu. E esta qualidade em você, que você ama morar no Meu Coração, é a coisa mais ameaçadora que você pode
fazer ao inimigo. Ele odeia o seu 'conhecer' de Mim, o seu profundo desejo de ser preenchido com o Meu amor, ele
odeia tudo e vai a extremos para impedir que esse hábito se forme.
"Agora vamos falar sobre as vinhas de amargura que sufocam a vida de Deus em uma alma. Meus queridos, primeiro
você deve lembrar que você se alistou neste Exército de Deus. Você prometeu sua fidelidade para melhor ou para
pior, e ninguém nas forças armadas se envolve em assuntos civis. Esse é o objetivo do inimigo, torná-lo voltado para
dentro e tão auto envolvido que não seja mais eficaz em proteger o seu país.
"Uma maneira que ele realiza é mentir para você e dizer que você simplesmente não pode cortá-lo. É muito difícil,
Deus é muito cruel, a oposição é esmagadora, e você está sendo forçado a fazer coisas irracionais que você não pode
viver Se ele fizer você engolir essa linha, ele abriu a porta apenas o suficiente para que o raciocínio da autopiedade
pudesse entrar.
"Muitas vezes, eu peço para você orar as estações da cruz e evitá-los, Clare. Isso me dói. Não só porque quero
compartilhar essa parte da Minha vida intimamente com você, mas porque sei que isso lhe dará a vontade de lutar
mais e mais para permanecer no caminho certo. A intimidade que compartilhamos nessas meditações é como
nenhuma outra. Entrar no Meu Coração durante a Minha Paixão é onde todas as reservas de amor são mantidas. É
um grande tesouro que, quando profundamente participado nos une como nenhuma outra coisa pode. Você sai com
a determinação e a força para 'manter-se' e continuar.
"Como resultado dessas meditações, você é fortalecido para continuar no meio de uma infinidade de problemas sem
ficar zangado ou desanimado. Ou impaciente.
"Oh, meus queridos filhos, a raiva é um veneno sério que leva muito pouco para matar, roubar e destruir a vida que
está em você. É o sangue da vida de Satanás. Ele coloca você, queridos, para responder com raiva – raiva essa que
atua como fertilizante para cultivar uma semente de amargura em uma videira retorcida cheia de espinhos. Esses

espinhos são o que você machuca os outros, e as trepadeiras torcidas fecham um rio suave de oração, criatividade e
alegria.
"Ficar com raiva é engordar as videiras. Ninguém está isento dessas sementes de amargura, exceto a alma muito
humilde e atenta. E o que estou lhe pedindo para fazer aqui é aprender a resistir a sementes de amargura.
"Sua produtividade em todas as áreas de sua vida foi atrofiada. Clare, você se perguntou por que não consegue fazer
música; essa é uma das razões. Olhando para você, eu teria que dizer que dois terços de vocês estão sendo torcidos e
contidos por essas trepadeiras que cortam a circulação de partes vitais do seu corpo espiritual, o que de fato afeta o
seu corpo físico ".
Aqui está um relatório, pessoal. Vou divagar aqui por um momento. Este é um relato de um de nossos Guerreiros de
Oração sobre o estado de nossas almas e corporativamente como um corpo de crentes. Isto é o que ela viu em
oração e o Senhor revelou a ela.
O Espírito Santo orou em línguas e eu fui assaltada por sentimentos de amargura, raiva, irritação, frustração,
orgulho e defesa. Estes são certamente sentimentos que experimentei recentemente, mas você me ensinou
que estes são simplesmente truques do inimigo destinados a semear divisão, isolamento e conflito. Eu
reconheci que, no momento, esses sentimentos não eram meus.
Mostrei então Videiras espessas e espinhosas, que estavam crescendo e se espalhando pelos Moradores do
Coração. Houve um esforço especial por parte dessas videiras em envolver você e Ezekiel, bem como várias
pessoas que você confia para o funcionamento diário dos moradores do coração. Eles também se infiltraram
naqueles envolvidos no sacerdócio.
Essas videiras se originaram de pequenas sementes de amargura, que estão sendo semeadas nos corações,
como falamos. Eu sei que não sei quanto tempo leva para uma única e minúscula semente se transformar em
uma videira espessa, espinhosa e que se estende rapidamente, como as que me foram mostradas; e há
MUITOS RAMOS entrelaçados por todos os moradores do coração.
“Minha impressão foi de que essas sementes de amargura se originaram de pequenos eventos - momentos
de raiva, irritação e, em particular, frustração; bem como orgulho, mágoa e defesa. Minha sensação era de
que esses eram eventos de curta duração; mas eles não se arrependeram na época e, como resultado, isso
voltou a crescer. Sem serem abordados, em cada coração individual, eles continuam a crescer rapidamente e
se multiplicam.
Então, esse será um ponto muito importante para nós, pessoal. Nós realmente precisamos reconhecer essas videiras
em nós e pedir ao Senhor para removê-las com suas sementes. E fechar as portas.
Ela continuou: 'Estava no meu coração que essas sementes de amargura têm a capacidade de se esconder de
um indivíduo até que elas atinjam um tamanho suficiente e sejam incorporadas firmemente no coração.
Aqueles indivíduos mais conscientes e sensíveis a esse assunto perceberão sua presença mais cedo. Mas
muitos de nós tendem a ignorar esses eventos e continuar nossos negócios (sem arrependimento e
restauração no período). '
Então, eu acho que aqui, o que eu quero dizer é que no momento em que ficamos irritados. Naquele exato momento
nós cruzamos uma linha e recebemos uma semente. E precisamos nos arrepender dessa irritação e pedir ao Senhor
para remover essa semente. Porque cresce rapidamente em uma videira, se não o fizermos.
Ela continuou aqui, 'Estas videiras parecem perigosas! Elas são cheias de espinhos e afiados, capazes de
causar danos não apenas aos envolvidos, mas também a todos os que estão próximos. Eu tenho uma
impressão, como eu ditei este e-mail, de que esses espinhos foram rasgando feridas em corpos espirituais
adjacentes. Apenas o pensamento disso me faz chorar. ...fim.
Em outras palavras, não somos apenas amarrados por esses espinhos, mas esses espinhos atravessam outras
pessoas. Podemos ver isso especialmente quando temos uma reação defensiva a alguém.
Jesus começou: "Esta descrição é precisa e digna de confiança, Clare. Essas coisas começam no topo e são filtradas,
portanto você deve assumir a responsabilidade por isso como uma Mãe. Ensine seus filhos a resistir a essas sementes
e a podar as vinhas quando elas crescem.

"Como você recebe uma semente de amargura? Você ficará chocado com o escopo disto. Veja, este é o estado das
almas dos antigos israelitas em Êxodo. Isto é, aqueles que tiveram que morrer no deserto antes que pudessem entrar
na Terra Prometida. É por isso que eles não puderam entrar. É por isso que Moisés foi deixado para trás. "
Uau. Bem, moradores do coração, agora eu só quero pedir desculpas a vocês por dar lugar à raiva e irritação e
receber essas sementes. Eu me arrependo, por favor me perdoem. Por favor, não sigam meu mau exemplo!
Ele continuou: "Você começa reconhecendo que está cansado, sobrecarregado, com fome e que não orou. Qualquer
tipo de doença ou dor aumenta essa probabilidade. Essa é a condição que os demônios buscam para preparar o solo
de seus corações para receber amargura. Sementes De amargura vêm em muitas formas diferentes, mas o orgulho é
a mãe de todas essas dinâmicas.
• Ressentimento
• Impaciência
• Decepção e Atraso
• Raiva
• Oposição
• Contradição
• Falta de cooperação
• Conflito
• Atraso
• Medo
• Irritação
• Dor
• Frustração
• Falha e derrota
• Desânimo
E de maneira nenhuma é uma lista completa, mas essas são as coisas que Ele trouxe à mente.
Jesus continuou: "POR SUA PACIÊNCIA, VOCÊ PRESERVE SUA ALMA." Lucas 21
"Em resumo, QUALQUER COISA que irrita você tem o potencial de ser acompanhado por uma semente de amargura".
Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa.
Hebreus 10:36
"Você vê, este é um trabalho monumental, evitando sementes. Não é para os medrosos, mas para os corajosos e
perseverantes que escolheram subir a qualquer ocasião em suas vidas e continuar a ganhar a vitória. Meu povo, você
não pode, como deve estar intimamente unido a Mim. E não apenas um dia por semana, mas sempre, porque o
inimigo procura uma brecha em nosso relacionamento para explorar, a cada segundo de suas vidas.
"Eu estou chamando todos vocês para definir seu rosto como pedra. Quando qualquer adversidade de qualquer tipo
vier, reconheça o seu sentido: se é uma ocasião para crescer em santidade, superar sua carne e salvar uma alma - ou
talvez até mesmo a sua. Se você conseguir isso firmemente incorporado em sua mente e coração, você não irá ceder
à ira, desapontamento, fracasso, raiva ou qualquer outra atitude negativa.
"Em vez disso, você se levantará contra sua carne e a subjugará sob seu espírito. Simplesmente declarando, fechando
a porta para o seu coração e arrependendo-se de sua reação. Peça-Me para remover a semente imediatamente. E
agradeça por esta ocasião surgir e te fazer sofrer.
"Queridos, Tiago estabeleceu o caminho para a santidade muito rapidamente." Jesus continuou.
Meus irmãos, conte toda alegria quando cair em diversas tentações; sabendo disto, que a prova da vossa fé opera a
paciência. Que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos
faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos os homens dá liberalmente,
e sem acepção, e lhe será concedida. (Em outras palavras, levante-se em seu coração e pergunte: "Senhor, o que
você está fazendo aqui e como posso cooperar?") Tiago 1: 2-5

Abençoado é o homem que resiste a tentação; porque, tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida, que o
Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1:12
“Você vê, crianças? Não cedam ao desespero e à negatividade, mas agarrem-se a Mim com todo o seu coração. Isso é
um sinal do seu grande Amor por Mim. É um sinal de grande favor diante de Deus ”.
Que homem algum, ao ser tentado, diga: Por Deus sou tentado; porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a
nenhum homem tenta. Tiago 1:13
“Não, eu não tento ninguém. Mas eu permito testes.
Mas cada homem é tentado, quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a
concupiscência concebido, gera o pecado; e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago 1: 14-15
Jesus disse: “Parafraseando isso, eu poderia dizer com a mesma facilidade: 'Você é levado pelos seus apegos à sua
carne e às suas fantasias. Então você segue essas coisas sem entender que elas são de fato uma escravidão que o
afasta do futuro produtivo ”.
"Satanás espera por esses obstáculos para você cumprir sua carne e incita-lo em uma birra quando você não pode
satisfazer a si mesmo. Este é o lugar onde a raiva e amargura entram e Sementes são semeadas no coração e
crescem em uma videira espinhosa cortando a circulação para as outras partes do seu ser, espírito, alma e corpo ”.
Então Ele cita: “Portanto, meus amados irmãos, todo o homem esteja pronto para ouvir, tardio em falar, tardio em
irar-se. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Portanto, rejeitando toda a imundície e superfluidade de
malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas.
E sede cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte
da palavra, e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural em um espelho. Porque ele
contempla-se a si mesmo, e segue seu caminho, e logo se esquece que tipo de homem ele era. Porém, aquele que
atenta para a lei perfeita da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas realizador da obra,
este homem será abençoado em seu feito. Se algum homem entre vós parece ser religioso, e não refreia a sua
língua, antes engana o seu próprio coração, a religião desse homem é vã.” Tiago 1: 19-26
"E então você Me pergunta, qual é a perfeita lei da liberdade?" Jesus continuou. "Você deve amar o SENHOR, o seu
Deus, com todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força e toda a sua mente. você mesmo. ”Aí reside a
liberdade perfeita.
"No entanto, assim como a sua nação não obteve a liberdade sem um tremendo sacrifício, você também não estará
livre até que você esteja disposto a desistir de qualquer coisa, não importa quão querida, quando eu pedir. Mas tenha
certeza, eu nunca exijo algo de você que Eu não o substitua por algo muito maior do que o que você perdeu.
"Então, no final você não perde, Meus Amados. Você só ganha mais de Mim e da Vida Eterna. Portanto, eu estou lhe
pedindo para exercitar o desapego de ter as coisas do seu jeito. Quando você sente que algo está se opondo ao que
você quer Fique alerta, você está indo direto para um teste em virtude.
"Chore para Mim se for necessário, mas por favor não assuma uma semente de amargura. Se fizer isso, arrependa-se
imediatamente e peça-Me para removê-la. Então expresse sua decisão de Me dar tudo o que Eu lhe pedir. Eu garanto
a você. É algo que você não precisa mais, a menos que eu traga de volta para você mais tarde. ”
Bem, esse foi o fim da sua mensagem. Uau.
Bem, família, tudo o que posso dizer é que se você está pronto para realmente fazer disso uma regra de vida, por
favor peça ao Espírito Santo que lhe mostre as trepadeiras que estão distorcidas em sua vida. Peça a Ele para lhe
mostrar a amargura. Depois peça ao Senhor que por favor remova-os e as sementes. Arrependa-se totalmente e
desfrute de uma liberdade recém-descoberta e proteja-a com muito cuidado, porque Satanás não ficará nada
satisfeito com você. Ele logo procurará novas maneiras de plantar novas sementes de amargura em seu coração.
Eu amo todos vocês, queridos Moradores do Coração! E quero agradecer-lhe por nos apoiar com suas orações e suas
doações. Isso significa muito para nós. É difícil manter as coisas sem doações, por isso estou muito, muito grata que
você tenha colocado em seu coração em nos sustentar e nos manter fazendo as coisas que amamos fazer por vocês.

E eu queria dizer que um novo livro está saindo agora, o livro de Cura. Bem, eu estou chamando de livro de cura. O
título disso é “Quando Deus Cura e Quando Não o Faz”. Está disponível na Amazon. Mas se você me enviar um cartão
postal ou uma nota no correio, enviarei uma cópia grátis. Nossa agenda não está em vender livros. Nossa agenda
está em levar a palavra do Senhor para você. Então, qualquer um que peça um livro, eu darei a eles.
E parte de suas doações vai para isso, bem como para crianças traficadas. Nicarágua, a situação na Nicarágua. Eles
estão realmente crescendo. Suas famílias estão realmente crescendo e se chegando para se alimentarem nos centros
de alimentação. E o ministério de fazedores de flautas do Erik está fazendo um trabalho maravilhoso em alcançar
famílias que precisam muito de comida e atenção médica em aldeias remotas. Então, nós apreciamos muito suas
doações. Enviamos uma grande parte do que vem para as instituições de caridade que sabemos serem legítimas e
necessitadas.
Você pode encontrá-los também em Heartdwellers.org, em nossa página de divulgação. E sempre que você tiver um
problema ao tentar encontrar algo, sempre vá ao Heartdwellers.org, porque tudo que já publicamos, gravamos ou
registramos está no Heartdwellers.org.
E se houver uma brecha em nossas comunicações, você sempre poderá consertá-la.
Então, o Senhor te abençoe. E obrigada por sua gentileza para conosco. Por favor, continuem a orar, e nós oramos
por vocês também.
_________________________________________________________________________________________________________
Heart Dwellers
http://heartdwellers.org/
https://vimeo.com/user89451676
Moradores do Coração – Heart Dwellers Brazil
http://moradoresdocoracao.org/
https://www.youtube.com/c/StillSmallVoiceBrazil

Como o Inimigo Planeja nos
Dividir
11 de fevereiro de 2019
(ouça essa mensagem)
Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por revelar
camadas mais profundas de amargura e como
conquistá-las. Eu oro para que todos que ouvirem
esta mensagem levem isso a sério e usem a
sabedoria que Você nos deu. Amém.
Minha preciosa família, quero continuar falando
sobre as sementes da amargura e como todos vocês
têm essas videiras crescendo e sufocando a vida de Deus em suas almas.
Então, normalmente, no dia seguinte à mensagem sobre as sementes, acordei de manhã e tive que fazer uma
ligação. Enquanto eu falava, Ezekiel queria acrescentar alguma coisa, então ele falou de mim - o que é uma grande
piada de estimação! E lá estava a semente feia de Satanás, bem no meu interior. Claro, eu queria compartilhar com a
pessoa o que Ezekiel estava dizendo, porque era importante. Mas eu tive aquela reação instintiva. Uau, eu poderia
sentir isso?
Assim que desliguei o telefone, corri para o altar e confessei, depois me arrependi por reagir. Mas eu ainda podia
sentir aquela coisa nojenta, no meu interior. E foi minha reação instintiva de impaciência e um pouco de raiva,
irritação – só porque fui interrompida. Veja, pessoal! Veja todo esse orgulho aí?

Então eu deixei cair um refrigerante no chão. Imediatamente, uma reação desagradável começou a sair da minha
boca, mas o Senhor me avisou quando isso aconteceu, então eu verifiquei no meu espírito, e eu não me arrepiei - eu
captei isso antes que me afetasse. Então eu me arrependi, pois sabia que havia alguma reação lá.
Enquanto limpava a bagunça, agradeci a Ele por essas coisas e O ofereci. Toda vez que você está frustrado e não
aceita alegremente uma situação, você ganha uma semente de amargura. Isso é coisa séria! Não admira que minha
motivação pela música se perca. Estou enroscada nos arbustos espinhosos deste mundo e, nas minhas frustrações,
tomo uma semente. Essa semente cria raízes e sufoca minha energia criativa.
O que preciso dizer é: "Deus permitiu isso. Não fique zangado, ofereça-o a Ele com alegria! Coloque um sorriso
sagrado em Seu rosto".
Eu pensei comigo mesmo: "Oh, amados, isso vai ser um trabalho para Deus - eu não posso cortar isso sozinho" Eu
gritei "Senhor, eu preciso da sua ajuda!" Imediatamente, a música de Êxodo, “Depois da Praga de Sangue” veio à
minha mente: “Yahweh certamente salvará”. Isso a gente Repete várias vezes, a velocidades diferentes e prolonga-se
com o eco "Yahweh certamente salvará". E eu respondi: “Você é minha única esperança, Senhor; Minha única
esperança. Isso é muito mais profundo do que eu imaginava".
Bem, desde então eu tenho tentado agradecer a Ele por tudo. As coisas bonitas, as coisas feias; os julgamentos e os
insultos. Todos eles estão sendo tecidos em Sua tapeçaria de moradores do coração. Acredito seriamente que fazer
proclamações muito inflexíveis de gratidão por tudo o que Ele nos deu é a única maneira de ficarmos sem amargura.
Esta doença é muito mais difundida do que pensamos. Eu descobri que no minuto em que fico irritada com alguém,
nesse mesmo minuto, recebo a semente de Satanás e devo me arrepender imediatamente.
Agora quero trazer algo que encontrei entre os mais próximos de nós. Meus queridos, alguns de nós têm se ofendido
mesmo quando nenhuma ofensa é feita. Isso está causando divisão. Alguns dias atrás, eu estava conversando com
alguém que chorava ao telefone. E quando eles me explicaram sobre o que eles estavam chorando, sabendo o que
eu sabia sobre a outra pessoa, percebi que eles tomaram o caminho errado de tal entendimento. A outra pessoa não
estava sendo feia para eles ou os afastando. É muito do tipo de reação que eu teria esperado de outros, em outros
tipos de análise ofertados a eles.
Alguns de nós tem se ofendido, mesmo quando nenhuma ofensa é planejada. E isso está causando divisão. É
também uma violação da caridade.
E ainda que eu tivesse o dom de profecia, e entendesse todos os mistérios, e todo o conhecimento, e ainda que eu
tivesse toda a fé, de tal maneira que eu pudesse remover montes e não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que eu
distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser
queimado, e não tivesse amor, de nada me aproveitaria. O amor é sofredor, e é benigno; o amor não é invejoso; o
amor não se vangloria, não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca os seus interesses, não se
irrita facilmente, não suspeita mal; não se regojiza com a iniquidade, mas regozija com a verdade; sofre todas as
coisas; crê em todas as coisas, espera em todas as coisas, suporta todas as coisas. O amor nunca falha; mas, havendo
profecias, elas falharão; havendo línguas, cessarão; havendo conhecimento, desaparecerá. 1 Coríntios 13: 2-8
Queridos, o amor não é facilmente enfurecido ou magoado e não leva em conta os erros. Isso significa que se alguém
nos acusar de algo que nunca pretendemos ou fizemos, devemos perdoá-los imediatamente - ou acabaremos
aderindo a uma semente amarga. Ser facilmente irritado ou ferido é um sinal de amor fraco e vem da carne e do
orgulho. Fazer beicinho e não resolver um mal entendido quando isso acontece é um sinal de caráter fraco que o
Diabo explorará para causar divisão.
E quando digo Divisão, não me refiro apenas a duas pessoas. Porque quando somos feridos por alguém, procuramos
um aliado. E nós dizemos a eles o que aconteceu. E então aquele aliado procura outro aliado ... e todo mundo fica
com simpatia. A menos que estejamos muito maduros e sobre as táticas do Diabo para causar divisão, que nesse
momento se espalha pelo Corpo.
Um problema que o inimigo explora é que ele conhece nossos botões, e ele nos prepara para uma falha em amar e
perdoar. Ele sabe que se ele puder distorcer o significado do que foi dito a alguém, para fazer soar como um ataque
depreciativo contra eles, eles perderão a alegria que tiveram antes que a observação fosse feita. E eles farão com
que a outra pessoa, que foi totalmente mal interpretada, perca a alegria. E essa alegria se foi, até que haja resolução
e entendimento entre eles.

Queridos, não há aborrecedores suficientes no mundo? Moradores do coração é um lugar de amor e cura; nós não
somos como o mundo. Os mais maduros e idosos entre nós tendem a vivenciar coisas assim, porque viram como
Satanás trabalha, repetidamente, por décadas. Mas os mais jovens entre nós, especialmente aqueles que se sentem
inferiores de alguma forma ou superiores de alguma forma. Ou ameaçados ... Podem facilmente escorregar em
postura defensiva e retirar-se de alguém que os ama, porque o inimigo torceu o significado das palavras ditas em
total inocência.
Todos nós que somos casados sabemos muito bem como o inimigo torce palavras, até mesmo as substitui em uma
conversa. Ferir o outro parceiro, quando o que foi dito era totalmente inocente e não acusatório, e não significava o
modo como foi entendido.
Jesus, por favor nos ajude. Você tem algo a dizer?
"Eu tenho." Ele começou. "Eu lhes disse, meus filhos, de novo e de novo - vocês estão sob ataque para serem divididos
e conquistados. Grande ataque. Todos os dias, devo acrescentar. E vem inocentemente a maior parte do tempo, para
que todos pensem o melhor da outra pessoa, porque é como deveria ser.
Então, em outras palavras, o que ele está dizendo é que devemos a desconsiderar as falhas que percebemos em
outras pessoas, ou o ataque percebido. Sabe, nós devemos descartar o ataque ao dizer ou pensar: 'Oh, tal pessoa
não quis dizer isso!' Quero dizer, é assim que devemos ser.
Continuando com o que Jesus disse: “Mas quando você começa a julgá-los, que eles foram duros ou bruscos com
você, você caiu da graça do amor. É impossível manter o amor vivo em um grupo de pessoas que ainda são
facilmente influenciadas por Satanás que "tanto me ofenderam". Porque eu garanto a você - é daí que vem. Satanás
está à espera do momento certo para torcer algo e semear a divisão".
E, nessa nota, quero mencionar que, muitas vezes, isso acontece quando alguém está doente ou tem exercido uma
tremenda quantidade de energia ou viajado uma longa distância. E eles estão muito cansados. E algo surge e o diabo
vê: 'Ah! Aqui está uma oportunidade para causar ferimentos e danos!
Jesus continuou: “Por isso te disse que se perseverardes no amor, o inimigo não conseguirá os dividir. Mas ao
abandonarem a porta do amor e se ofenderem, ele conseguiu.
"'O amor é paciente, o amor é gentil. Não inveja, não se orgulha, não é orgulhoso. O amor não é egoísta, nem se
enfurece com facilidade, nem mantém um relato de erros e choro ... Ele carrega todas as coisas, acredita em todas as
coisas - SIM! Acredita em todas as coisas boas sobre a outra pessoa, não coisas ruins! "Espera todas as coisas",
especialmente quando uma alma está viajando através de mudanças difíceis em suas vidas.
"O amor suporta todas as coisas", retirando-se em silêncio para o seu próprio espaço e trabalhando as coisas
coMigo”.
E é isso que São Francisco costumava dizer aos irmãos. "Se alguém te ofender por alguma razão, venha calmamente
comigo e trabalhe comigo. E volte, completamente resolvido sem qualquer malícia em relação a essa pessoa."
"'O Amor nunca falha. Mas onde há profecias, elas cessarão; onde há línguas, elas serão contidas. Jesus continuou:
"Onde há conhecimento, será rejeitado." Não importa quão profético você pensa que é, o quanto você é mostrado no
espírito, que privilégios você tem de Mim - se você não tem amor e humildade, você não tem nada para ficar em pé.
Você semeará a divisão e destruirá o bem que poderia ter sido feito e nutrido nesses relacionamentos.
“Ataques vêm de fora, fora do meu coração. Se você está vivendo no Meu Coração de amor, eles não tocarão em
você. Mas se você está vivendo em seu próprio mundo, onde a carne está bem viva, você é um alvo muito vulnerável.
É por isso que eu te trouxe para uma profunda oração de habitação. Você mora no Meu Coração substancialmente
por horas. Quando você deixa este espaço - pelo menos em seus pensamentos - você está forte em amor e humildade.
Se você não mora lá com músicas apropriadas, você se endurece e permanece como o mundo em que vive.
“Vinde a mim, todos vocês cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu vou rejuvenescê-lo com músicas
santas e sinceras. Eu vou consertar suas almas e infundir-lhes a minha compreensão, gentileza e amor. Deste lugar,
quando você sai, você não lida com as coisas da mesma maneira que você fez no mundo. Há um tremendo
abrandamento acontecendo, porque quero reconstruir Minha Igreja com os Moradores do Coração - e isso significa
toda uma nova espiritualidade a partir do que você aprendeu no mundo e nos seus anos anteriores.

“Mas se você é preguiçoso e não está atento ao que eu estou pedindo de você em oração de habitação, você
continuará com um coração endurecido e não aderirá aos caminhos de amor que provam que você pertence a Mim.
“Eles saberão que você é Meu pelo seu amor um pelo outro. Lembre-se, meus filhos, lembre-se. O que quer que façam
um ao outro, você também faz para Mim.
"Eles saberão que você é cristão pelo seu amor um pelo outro."
_________________________________________________________________________________________________________
Heart Dwellers
http://heartdwellers.org/
https://vimeo.com/user89451676
Moradores do Coração – Heart Dwellers Brazil
http://moradoresdocoracao.org/
https://www.youtube.com/c/StillSmallVoiceBrazil

O Julgamento de Deus Cairá sobre
os que são a favor do Aborto
14 de fevereiro de 2019
(ouça essa mensagem)
Obrigado, Senhor, pelo aviso. Vamos nos aproximar para
consolá-lo e orar pelos legisladores.
Minha Família, o Senhor me pediu para chamá-lo ao seu
lado para confortá-lo. Ele está tão quebrado com essas leis
assassinas que os estados estão passando. Doce Jesus, por
favor, mostre-nos como melhor lhe trazer conforto.
Ele começou a falar. Ele disse: “Meu Povo, as leis que você está firmando são tragédias além de suas contas. Isso está
forçando a mão do Pai, Sodoma e Gomorra. Para aqueles de vocês que se importam, por favor, venham para o Meu
lado e Me segurem, acariciem meu cabelo e me consolem. Chore comigo, Meu Povo. Chore também por si mesmos,
pois grande é a calamidade que Meu Pai permitirá para este crime hediondo.
“Todos os envolvidos nessa prática, desde os médicos, até o hospital, até aqueles que tomam providências para o
descarte dessas crianças - todos que tocam isso são culpados de assassinato em primeiro grau. Se você trabalha em
um hospital onde isso está acontecendo, saia e encontre outro trabalho. O julgamento do Pai está pendente sobre
aqueles que permitem isso em seus hospitais.
“Você está transformando esta nação em uma nação de vampiros, onde em breve qualquer um poderá comprar
sangue - o sangue de recém-nascidos. Já é um fato no mercado negro. Começou com as elites, mas se espalhou por
todo o seu governo, quando Satanás colhe o sangue de inocentes em retaliação por fechar os círculos de tráfico de
crianças e construir um muro para evitar que as vítimas do contrabando atravessassem as fronteiras.
“Eu não posso nem começar a contar as consequências desses crimes. Ore para que seu Presidente aja
imediatamente para parar este massacre. Ore para que ele esgote todos os caminhos possíveis para encerrar isto, ou
esses lugares não existirão mais.
"Vocês, legisladores que assinaram isto, chorem e chorem - pois o seu tempo está chegando e não há como escapar.
Seu lugar no inferno está seguro, a menos que você se arrependa desse mal e trabalhe para derrubar essas leis.
“A vida que você espera dos seus filhos está em perigo pelo assassinato de meus filhos, que eu trouxe a este mundo
para abençoar. Você encontrará os asiáticos, os árabes, os africanos, e a população nativa e hispânica mudará a face
desta nação à medida que suas famílias aumentam e amadurecem. Eles chegarão à maturidade e governarão com
valores divinos. E aqueles de vocês que não ligam para a vida estarão em minoria e sob o domínio deles na América.

“Abençoarei aqueles que honram a santidade da vida. Vou cobri-los e às suas famílias com proteção extraordinária, e
eles se multiplicarão e florescerão.
"Mas para você que mata meus filhos desde o ventre, o julgamento de Deus está sobre você e suas futuras gerações.
Aqueles que honram a santidade da vida, eu abençoarei e protegerei. Estou advertindo que, a menos que você se
arrependa e mude essas leis, Julgamento cairá na sua casa e além para as futuras gerações.
“Meu povo, ore por seu presidente. Ore por seus legisladores. Ore por uma reversão completa desse crime contra a
humanidade. Ore para que o mundo todo proíba o aborto. E como você é para eles, eu vou ficar por você, e seus
filhos eu vou salvar.
E, para encerrar, gostaria de agradecer a todos aqueles que apoiaram nosso ministério. Nós apreciamos muito isso. E
esses tempos podem ser um pouco magros, por isso estamos muito, muito gratos pelo que você semeou no
ministério. E nós estamos cuidando de muitas instituições de caridade. Se você quiser ver - especialmente as crianças
traficadas - de quem estamos cuidando, vá em frente e visite nosso site Heartdwellers.org, e clique na aba Outreach,
e você verá basicamente o que estamos fazendo.
E além disso, eu só queria lembrar que nosso novo livro, Quando Deus Cura e Quando Ele Não "está disponível na
Amazon. Ou, se você me enviar um cartão postal ou uma carta, eu lhe enviarei uma cópia de graça. Nosso objetivo
não é ganhar dinheiro com livros, mas divulgar a palavra de Deus. Então, não estamos interessados no aspecto
monetário disso, e queremos torná-los disponíveis para o maior número de pessoas que precisam deles. deixe-nos
saber e nós lhe enviaremos uma cópia.
Deus te abençoe, querida família. E obrigado. Obrigado por suas orações e por cuidar de nós. Amém.
_________________________________________________________________________________________________________
Heart Dwellers
http://heartdwellers.org/
https://vimeo.com/user89451676
Moradores do Coração – Heart Dwellers Brazil
http://moradoresdocoracao.org/
https://www.youtube.com/c/StillSmallVoiceBrazil

Casamento e Divórcio
20 de fevereiro de 2019
(ouça essa mensagem)
Obrigado Senhor, que suas misericórdias sejam novas a
cada manhã. Curar as feridas em nossos corações de
decisões tolas e de se casar fora de sua vontade. Oh,
por favor, proteja-nos da nossa carne e espíritos
mentirosos! Deus, mantenha-nos puros até que você
apresente o que significa ser nosso cônjuge. E é
verdadeiramente um casamento que Deus fez. Amém.
Bem, meus preciosos, tenho em mente compartilhar
esta pequena história com você. É uma mensagem importante para aqueles de vocês que andam por aí se sentindo
culpados porque você se casou novamente ou porque teve que deixar seu cônjuge abusivo enquanto ainda estava
vivo.
Recentemente, meu primeiro marido de 35 anos atrás - aquele com quem tive meus quatro filhos - veio visitar
nossos filhos em Taos. Naquela época, ele estava procurando emprego e eu precisava de ajuda com
correspondência. Então, perguntei se ele queria se juntar a nós. Ele ficou muito feliz e imediatamente começou a
trabalhar aqui.

Ele é um homem bom, bom em comunicação e correspondência. Ele tem anos de experiência em call centers. Ele é
muito educado e muito cavalheiro.
Então, ele começou a responder a correspondência para nós. Eu estava feliz com o trabalho dele e o tratei como um
bom amigo. Meu marido, Ezekiel, também gostava dele e trabalhamos juntos bem. Pela primeira vez ele passou
bastante tempo com seu filho que está aqui em Taos.
Tudo parecia estar indo bem, até que um dia eu mencionei ... “Gente, se você trabalha aqui, você tem que estar
preparado para entender que temos ataques espirituais contra o nosso equipamento. Às vezes com doenças, às
vezes com problemas que saem do inferno do nada. Mas nós somos atacados regularmente.
Bem, como se viu, meu texto foi provocativo para ele, e eu não percebi isso. Eu estava apenas dizendo o que todos
os nossos filhos sabem: nós temos ataques. E naquele dia nós tivemos sérios ataques contra nossa Internet. Eu não
quis dizer nada com isso. Eu não estava tentando forçar a questão - eu estava apenas avisando a todos na sala.
Bem, isso o afastou. E um dia ou dois depois ele me disse: “Eu parei”. A razão por ele ter dito isso, era que “ninguém
o diz no que acreditar”. E eu tentei dizer nesse ponto: “Bem, eu não estava dizendo que você tem que acreditar,
necessariamente - que você tem que acreditar. Mas sim que isso é o que acontece por aqui! Pelo menos, é algo
sobre o que falar."
Bem, na época eu tinha feito uma pergunta sobre massas de pessoas se reunindo na América Central e migrando
para os EUA. Minha fonte muito confiável, que é consultora ativa em inteligência militar, me disse que havia 50.000
soldados chineses vermelhos em Honduras, indo para a nossa fronteira. Bem, acontece que o presidente Trump, no
dia seguinte, saiu contra a China, anunciou a classe de submarinos de Ohio que tinha 12 tubos que poderiam
disparar 20 armas nucleares, implantando rapidamente o suficiente para destruir toda a China em poucos minutos.
Depois disso, eu não ouvi mais nada sobre os chineses em Honduras - apenas que outro grupo de refugiados estava
se reunindo em nossa fronteira. E não foram 50.000. Foi, acredito que umas 5.000. Minha fonte voltou e disse que a
nova informação era de que o grupo que se reunia era em sua maioria refugiados e, claro, terroristas. E que, no
entanto, muitos chineses estavam indo para Honduras ou estavam em Honduras.
E eu achei muito interessante, porque eu olhei para cima. Existem comunidades chinesas vermelhas em Honduras.
Algumas pessoas migram para a aposentadoria.
Bem, meu primeiro marido e pai de meus filhos me confrontou, dizendo: "Não há nenhum chinês se reunindo em
Honduras." (E algumas outras declarações contraditórias sobre o que eu tinha ouvido). E que pessoas como minha
fonte estavam por todas as ruas de Phoenix com histórias malucas como essa. Além disso, a esposa que ele acabara
de deixar também estava em tudo isso, e era tudo uma notícia falsa, rumores de propaganda e não tinha substância.
"E eu parei, porque ninguém me diz no que devo acreditar."
Bem, eu não o culpo. Você nunca deve dizer a alguém no que deve acreditar. Você deve apenas oferecer a eles, e se
eles quiserem, tudo bem. E se não, tudo bem.
Mas eu estava tentando dar-lhe uma mente sobre como as coisas acontecem por aqui, e o que nós tomamos como
certo. Então, fiquei um pouco atônita e disse: “Nada mudou desde quando você nos deixou. Você ainda não
acredita! Nada é diferente. Então, vá em frente e vá.
E foi assim que me senti. Era como se estes fossem os mesmos problemas que nos separavam desde o começo. E
não estou dizendo que meu discernimento foi perfeito. Você sabe? Há uma razão pela qual o Senhor esperou 50
anos para me levar ao ministério. Eu tive problemas com discernimento. Eu cometi erros. Eu cometi alguns grandes
erros!
Mas você não desiste do discernimento porque foi tola e cometeu erros. Você só vai mais fundo. E permite que Deus
te aperfeiçoe, o que também é muito humilhante. E você não pode ser ferido por ser mais humilde. Isso é certeza!
Então, sabe, eu estive olhando para trás. E aqui, Ezekiel e eu estamos casados há quase 30 anos. E eu estou dizendo:
'Uau! Sabe, eu ainda poderia estar preso nesse casamento se ele não tivesse me deixado. E eu não teria sido capaz
de fazer nada pelo Senhor. Eu estaria vivendo em um ambiente muito hostil.
Você vê, eu cometi um grande erro quando me casei com ele. Eu tive um aviso de que estava errada, mas ignorei,
porque era embaraçoso. E eu tinha 32 anos e imaginava se algum dia alguém me pediria para casar, porque ainda

não tinha. E eu não sabia mais o que fazer, porque eu já tinha tido meu primeiro filho com ele. Eu não confiei na
minha intuição. Eu também não era cristã, e realmente errei. No passado, nós dois reconhecemos que cometemos
um grande erro.
Meus queridos, se eu tivesse me empenhado naquele casamento, eu não estaria servindo ao Senhor hoje. Havia uma
corrente de hostilidade, embora ele dissesse que amava o Senhor. Algo sobre mim - talvez a minha arrogância,
orgulho ou crença em coisas que você não pode ver - realmente o deixou furioso. E eu senti isso. Eu senti a mesma
coisa no dia em que ele me confrontou. Na verdade, eu estava sentindo isso por alguns dias antes, que havia uma
irritação grave lá. E foi uma situação muito parecida e razão pela qual ele partiu no começo.
Então, estou compartilhando isso com você, porque muitos de vocês estão ligados ao cônjuge errado. Deus não os
colocou juntos. Sua carne, seus medos, sua pobreza, seu desespero os unem… Mas NÃO é Deus.
“O que Deus uniu, que nenhum homem separe”. Isso é o que a Escritura diz. Então, se Deus o trouxe junto com seu
cônjuge, como Ezekiel e eu, você não deveria se divorciar. Ezekiel e eu tivemos um teste disso em nosso oitavo ano
de nosso casamento e quase nos separamos para sempre. Mas Deus nos curou, e nossos problemas e nos reunimos
sem problemas. Eu não podia imaginar estar sem ele, eu o amo tanto. Estamos tão unidos como um. Mas na época,
o atrito entre nós na montanha naquela época era horrível, e quase perdemos um ao outro.
Então, estou lhe dizendo tudo isso, porque quero que você examine sua consciência e aplique algumas regras ao seu
casamento. Havia mentiras ou desinformação envolvidas? Você foi forçado a se casar com uma fonte externa? Você
se casou por necessidade, por medo? Ou porque você ficou grávida? Foi para fugir da pobreza? Foi por medo de
ninguém te pedir para se casar?
A linha de fundo é… a única razão pela qual você se casa é porque ambos sabem com certeza que é a vontade
perfeita de Deus para você, e Ele os uniu para criar filhos santos e servi-Lo.
Esse é um jugo igual; esse é um casamento que Deus uniu.
Porque nós tivemos filhos que eram uma mistura de espírito e mentalidade oposta, nós tínhamos contradição na
família. Algumas das crianças são cristãs - e algumas não são. Um casamento cristão não produziria tanta
contradição, porque foi feito por Deus, e seus filhos estariam mais propensos a ser santos. Porque ambos os pais
estavam inclinados para a santidade.
Senhor, você tem algo que quer acrescentar a isso?
Jesus começou: “Eu sei o tormento que alguns de vocês estão suportando sobre esta questão. Embora eu odeie o
divórcio, eu também odeio um casamento carnal que não pode trazer nada além de corrupção. Eu falei com você
muitas vezes que você está em um casamento ilícito, mas por medo de repercussões, você fica casado e a situação só
piora.
“Minhas misericórdias são novas a cada manhã. Eu sei que você cometeu um erro e Meu coração é ajudá-lo a corrigilo. Mas enquanto você permanecer preso à sua carne, eu não posso fazer nada.
“Por outro lado, se você tiver um bom casamento - mesmo que não seja o que eu tenho para você -, eu trarei algo
bom com isso. Mas nunca pretendi que você vivesse na repressão e no tormento porque era jovem e tolo. A escolha é
sua escolher isso, queridos. Eu os uni? Ou sua carne os uniu?
“Eu sou para você, não contra você. E entenda que, se a sua carne os uniu, seu parceiro nunca será realizado neste
casamento também.
"Então, vá fundo, meu povo. Vá muito, muito fundo e examine seus motivos no casamento. Se não foi do meu querer,
o casamento é ilícito e deve ser dissolvido - a menos que você esteja feliz e disposto a cumpri-lo.
“Essa é a sua escolha. Escolha sabiamente. Lembre-se. Minhas misericórdias são novas a cada manhã. E quando você
fizer a coisa certa, eu estarei com você. Eu não vou deixar você sem conforto".
E aqui está um terreno muito interessante e bem pesquisado para casamento e anulação na igreja católica.
E eu acho que é muito bíblico e muito completo em seu escopo, tanto quanto os fundamentos para casamento e
anulação se vão. E há algumas coisas realmente bem definidas que mostram que o casamento não estava na vontade
de Deus. Não foi a escolha do Senhor.

# 1 é: Se você ou seu cônjuge não souberam o que estava acontecendo durante a cerimônia de casamento por causa
de insanidade, doença mental ou falta de consciência.
Tudo bem - então esses são motivos para a dissolução de um casamento. A dissolução espiritual.
2 - Grave falta de julgamento discricionário sobre os direitos e deveres matrimoniais essenciais. Você ou seu cônjuge
foi afetado por algumas circunstâncias graves ou fatores que o tornaram incapaz de julgar ou avaliar a decisão de se
casar ou a capacidade de criar um verdadeiro relacionamento conjugal.
3 - Incapacidade de natureza psíquica para assumir obrigações matrimoniais. Você ou seu cônjuge, no momento do
consentimento, foi incapaz de cumprir as obrigações do casamento por causa de um grave distúrbio psicológico ou
outra condição.
4 - Ignorância sobre a natureza do casamento. Você ou seu cônjuge não sabiam que o casamento é um
relacionamento permanente entre um homem e uma mulher ordenada para a procriação de filhos por meio de
alguma cooperação sexual.
5 - Você ou o seu cônjuge pretendia casar com um indivíduo específico que não fosse o indivíduo com quem o
casamento foi celebrado.
E eles dão um exemplo de noivas por correspondência. Ou ... Raquel e Lia na Bíblia. Isso seria motivo de divórcio ou
anulação. Porque o pai escorregou Lia para a cama em vez de Raquel. Então ele(Jacó) não sabia.
6 - O erro sobre a qualidade de uma pessoa. Você ou o seu cônjuge pretendiam casar com alguém que possuísse ou
não possuísse certa qualidade, por exemplo, status social, estado civil, educação, convicção religiosa, ausência de
doença ou histórico de prisão. Essa qualidade deve ter sido direta e principalmente pretendida.
Então, em outras palavras, casar com alguém que tem um longo histórico, e você não sabia nada sobre isso. Essas
coisas foram ocultadas de você. Ou alguém com uma doença grave.
OK.
7 - Você ou seu cônjuge foi intencionalmente enganado sobre a presença ou ausência de uma qualidade no outro. A
razão desse engano foi obter consentimento para o casamento.
OK, então. Você foi intencionalmente enganado.
8 - Você ou sua esposa não pretendem contrair matrimônio como a lei da Igreja Católica entende casamento. Pelo
contrário, a cerimônia foi observada apenas como um meio de obter algo diferente do próprio casamento, por
exemplo, status legal no país ou para legitimar uma criança.
9 - Você ou seu cônjuge se casam com a intenção, explícita ou implicitamente, de negar o direito do outro a atos
sexuais abertos à procriação.
10 - Você ou seu cônjuge se casam com a intenção, seja explícita ou implicitamente, de não permanecer fiel.
11 - Você ou seu cônjuge se casam com a intenção, explícita ou implicitamente, de não criar um relacionamento
permanente, mantendo a opção de se divorciar.
12 - Você ou o seu cônjuge anexou uma condição futura à sua decisão de se casar, por exemplo, você completará sua
educação, sua renda será em um determinado nível, você permanecerá nessa área.
Então, você ou seu cônjuge disseram que isso tinha que ser cumprido para permanecer casado. Uau, isso é difícil!
13 - Você ou o seu cônjuge anexou uma condição passada, portanto, sua decisão de se casar e essa condição não
existia; por exemplo, eu vou casar com você desde que você nunca tenha sido casado antes, eu vou casar com você
desde que você se formou na faculdade.
Oh meu Deus...
14 - Você ou seu cônjuge juntaram uma condição presente à sua decisão de se casar e essa condição não existia, por
exemplo, eu me casarei com você desde que você não tenha qualquer dívida.

Uau kk ... oh amados. Vocês podem imaginar isso?
15 - Você ou seu cônjuge se casou por causa de uma força física ou moral externa que você não pôde resistir.
hmmm.
16 - Você ou seu cônjuge decidiram se casar por causa do medo que era grave e inescapável e foi causado por uma
fonte externa.
17 - Você ou seu cônjuge se casou acreditando que o casamento não era necessariamente um relacionamento
exclusivo.
18 - Você ou seu cônjuge se casou acreditando que a lei civil tinha o poder de dissolver o casamento e que o novo
casamento era aceitável após o divórcio civil.
19 - Você e seu cônjuge se casam acreditando que o casamento não é uma relação religiosa ou sagrada, mas apenas
um contrato ou acordo civil.
20 - Após o seu casamento civil, você e seu cônjuge participaram de uma cerimônia católica e você ou sua esposa
acreditavam que (1) você já era casado, (2) a cerimônia católica era apenas uma bênção e (3) o consentimento dado
durante a cerimônia católica não teve efeito real.
Ok ... Bem, eles são muito sérios sobre isso.
E eu só queria adicionar no final disso. Se você é jovem e ainda não é casado, uau. SEJA CUIDADOSO. Você não sabe
como será seu cônjuge daqui a 10 anos. Mas Deus sabe. Você pode estar feliz agora, pensando que isso é realmente
uma coisa boa. Mas então as coisas mudam em um relacionamento. E o diabo é muito inteligente em reunir pessoas
por necessidade - e esconder isso delas.
Então, seja muito, muito cuidadoso, queridos. Porque as crianças que você tem, se é um casamento dividido e não é
um casamento do Senhor, seus filhos não serão santos. E haverá contradição em sua família. É tão importante que
ambos os cônjuges amem o Senhor e gerem bons e santos filhos. Ele só está olhando para a sua felicidade.
E como um aparte, eu não encontrei meu marido até os 45 anos - e esse era Ezekiel. Então, você não precisa ficar
desesperado se tiver trinta e poucos anos. Ainda há tempo.
Deus te abençoe, queridos.
E quero ter um momento especial para agradecer aqueles que contribuíram para nós. Nós realmente precisávamos
de doações. Você realmente nos tirou de um lugar difícil, porque tivemos muitas pessoas vindo até nós que são tão
pobres que não podiam comprar lenha. Eles não podem comprar comida. Eles não têm dinheiro para remédios ...
Existem tantas necessidades diferentes.
Mas principalmente, não conseguimos dar às causas das crianças traficadas. E recentemente, alguém doou o
suficiente para que pudéssemos espalhar um pouco mais. Então, por favor, lembre-se de nós todos os meses.
Quando chegar a hora. Porque estamos apoiando missionários ao redor do mundo.
E você pode ir à nossa página de divulgação no site Heartdwellers.org e mostrar os diferentes grupos que apoiamos.
E eu queria adicionar. Nós temos um novo canal de música. Parte do que está no Vimeo, na verdade, há muita
música no Vimeo. Mas o melhor é no Soundcloud. É Clare & Ezekiel du Bois no Soundcloud. E nós temos muitas
playlists. E a música é toda categorizada em playlists e álbuns. Então está aí. É grátis. E muito disso é muito
contemplativo para preparar o seu coração para estar com o Senhor.
Se alguém quiser uma cópia do nosso novo livro sobre Cura, por favor, mande-me uma linha e eu vou enviá-lo para
você.
[Lembrando, amados que esse livro está em inglês e a distribuição aqui no Brasil não é tão viável. A menos que
apareça alguém disponível a traduzir o livro para o Português. Por favor, entre em contato conosco. Trabalho é o que
não falta.]
O Senhor abençoe, queridos.

_________________________________________________________________________________________________________
Heart Dwellers
http://heartdwellers.org/
https://vimeo.com/user89451676
Moradores do Coração – Heart Dwellers Brazil
http://moradoresdocoracao.org/
https://www.youtube.com/c/StillSmallVoiceBrazil

Jesus nos Aguarda na Câmara das Bodas
25 de Fevereiro de 2019
(ouça essa mensagem)
Obrigado, Jesus, por este convite abençoado ao seu
mundo Espiritual. Eu desejo estar com você, Senhor, e
saborear sua presença. Leva-me, Jesus, pela mão aos
teus lugares encantadores. Amém.
Jesus começou: “É tão bom ter você de volta em Meus
braços, com todo o seu coração, Amada. Tão bom. Não
imagine por um momento que Eu te deixei. Mas sua vida
tem sido tão turbulenta que não conseguimos nos
conectar. Muitas preocupações, Clare. Demasiadas preocupações e preocupações.
“Tudo que eu quero fazer é te abraçar em meus braços e te infundir com o meu amor. E quando eu preciso que você
esteja aqui para me confortar, você reconhecerá isso facilmente. Mas não se compare com os outros. Eu sei que a
tentação é muito alta para julgar as coisas contra as experiências de Carol. Mas você não é Carol, nem suas missões
são idênticas. Você se atormentou com a culpa de não estar experimentando a Mim como ela.
"Nada poderia estar mais longe da verdade. Eu não quero um clone; Eu quero uma noiva. Eu quero você como você é
e por quem você é. Eu não quero você se medindo contra ninguém. Isso dá ao inimigo a licença para fomentar o
descontentamento e a inveja, a dúvida e o fracasso. Nada disso é necessário. Eu quero você perto de Mim do seu
jeito.
“Não saia e tente imitar o que eles estão fazendo ou são chamados a fazer. Permaneça interiormente rebitada a Mim
e à Minha agenda para você. Não Minha agenda para Carol ou Ezekiel."
Oh amados. Bem, há uma razão pela qual Ele disse isso, obviamente. Eu estive tão sobrecarregada com tantas coisas
diferentes que perdi minha conexão com o Senhor. E isso foi muito difícil.
Ele continuou: “Cada um tem um papel importante a desempenhar nesta guerra, e os que chegam são os que se
apegam a Mim de todo o coração e alma. Eles não se rebaixam a ser como os outros, nem sobem mais alto para
serem como os outros.
"O teu caminho é a Minha devoção especial, um tipo especial de intimidade, muitas vezes distante do que está
acontecendo no mundo. É mais profundo, muito mais profundo, porque eu escolhi você para levar Minha Noiva ao
Meu quarto.
"É por isso que as novidades são tão prejudiciais; está fora do escopo do seu carisma - embora com muito pouco aqui
e ali, Eu cuide para que você saiba o que precisa saber - para chamadas à oração.
“Quero que você volte a esse relacionamento mais profundo Comigo. Mais conversa nupcial. Deixe as novidades para
as pessoas novatas.
Na verdade, Senhor, é maravilhoso ouvir isso. Eu quero voltar para onde estávamos. Nós podemos?
Ele não me respondeu, mas eu senti no meu coração que se eu voltasse para onde paramos, Ele pegaria minha mão
e continuaria.

E isso é o que aconteceu. Esta mensagem comecei há quatro dias. Na verdade, no dia dos namorados, comecei esta
mensagem. E não terminou até agora. Então é por isso que pedi permissão para voltar àquele lugar.
Jesus e eu estávamos explorando um riacho na floresta. Tinha muitas pedras nas laterais, revelando que ele corria
muito mais do que a pequena área em que a água estava. Isso me lembrava muito de um lugar no Arkansas onde
costumávamos levar nossos filhos para um passeio e ir pescar. Os pássaros cantavam e voavam para trás e para a
frente, fazendo ninhos. Suas vozes ecoavam nas paredes do leito do rio canyon. Era primavera e delicadas folhas
verdes surgiam; tudo estava vivo com vida nova. Até a fragrância chamava minha atenção: fresca, verde e mui doce.
Jesus estava sentado em uma rocha a cerca de 6 metros de distância e usava shorts cáqui longos e uma camisa. Meu
coração saltou com uma só batida. Estamos explorando novamente! Eu amo explorar com Ele. A água enganou e
gorgolejou enquanto lentamente começou a fluir rio abaixo.
Ele se levantou, aproximou-se de mim sorrindo e disse: “Vamos descer. Eu tenho uma surpresa para você ”, então
Ele pegou minha mão e me ajudou. As rochas eram grandes - do tamanho de pedaços de pão. Vários pães, mas não
fáceis de andar. Então, Ele me guiou para um caminho enquanto seguíamos a correnteza a jusante.
Parecia as cabeceiras de um pequeno fluxo insignificante de água. Isso me lembrou das origens do rio Mississippi que
uma vez tive uma tarefa para fotografar - apenas um pequeno fluxo borbulhante de água vindo de baixo das rochas
calcárias. Enquanto fazíamos o caminho em torno de uma curva, havia imensas camadas de rocha vermelha,
salpicadas de salgueiros verdes brilhantes que haviam emergido de seus esguios ramos de salgueiro vermelho ao
longo do riacho - e até crescendo mais alto ao longo de outro afluente que estava caindo em cascata no leito que
estávamos seguindo. O sol brilhava ao redor da curva e acentuava brilhantemente os vários tons de arenito rosa,
como se alguém com muita habilidade pegasse uma escova e a pintasse. Alguns eram extremamente altos.
O Senhor chamou minha atenção então, e Ele disse: “Eu fiz isso por você, meu amor”.
Eu disse: "Hmm?" Eu continuei olhando para baixo para não perder o equilíbrio na trilha.
Mas Ele continuou: “Sim, eu fiz isso por você, meu amor. Sabendo o quanto você ama camadas de pedra de areia, eu
dividi a rocha de cima (tinha pelo menos de 12 a 24 metros. Ela variava, na verdade.) E então eu lavei e lixei por
muitos, muitos anos até Parece simplesmente perfeita na luz da manhã, quando Eu sabia que estaria trazendo você
aqui.
Awww Eu sorri, mas fui verdadeiramente atirada para trás dos meus pensamentos pelo próprio conceito das paredes
se dividindo e fazendo o desfiladeiro e as centenas de anos que levou para realizar essa tarefa com tanta perfeição.
Ele sorriu, obviamente encantado com a minha resposta. Então Ele se inclinou para perto de mim, colocou a mão
sobre a boca como se quisesse contar um segredo e disse: “Mas não me levou centenas de anos - apenas trinta. Mas
se eu tivesse demorado tanto assim, eu teria feito por você do mesmo jeito ... é o quanto eu amo você. Só para ver
que o sorriso e o prazer brilhando no seu rosto valeram a pena. Eu sei que esses desfiladeiros são seus favoritos,
então eu trouxe você aqui para explorar. ”
Sim, isso é verdade, eu sempre amei desfiladeiros. Há muitos deles no sudoeste. Eu nunca estive em um, mas eu
sempre quis ir para lá. São cavernas muito profundas e estreitas, com camadas de arenito. Ondas e ondas de
marcações de arenito nos lados da água fluindo e cortando o arenito. Eles são tão lindos.
Eu respondi: "Isso é verdade. Eu adoro canyons de fenda com seus desenhos redemoinhos gravados em arenito,
variando de roxo e rosa, laranja e bege, em tantas camadas simétricas maravilhosas."
Nós estávamos descendo agora e estava ficando mais frio. Obviamente, estávamos entrando nesse tipo de cânion
profundo com a luz do sol brilhando em volta da curva e acentuada por alguns ramos verdes. A água correu para
outro desfiladeiro cujo curso corria paralelo ao nosso. Eu amo o fundo arenoso e as cores produzidas pelos reflexos
das paredes onde a luz do sol entrava de cima, lançando sombras altas, criando padrões geométricos através das
camadas de arenito. Que lugar requintado!
Jesus começou de novo: “Eu te trouxe aqui para te afastar das coisas que se acumularam como armaduras ao redor
de sua cabeça e corpo. Você deveria se ver - você é uma visão e tanto!
Só então, eu tive uma imagem flash de algum tipo de gigante, Tonka, alienígena de brinquedo com camadas de
armadura.

Ó meu Deus! Eu não tinha ideia de que eu me parecia assim!
"Não, você estava muito ocupado trabalhando para perceber o acúmulo de coisas cobrindo Minha Doce e Bela Noiva
até que ela mal pudesse andar."
Oh, eu amo isso. Eu amo estar na natureza com você. É tão dramaticamente belo, mas tão puro e sereno. Eu queria
ter uma câmera.
"Oh, não, você não!" Ele brincou. “Este é um período de férias e diversão! Nenhum trabalho para você, de jeito
nenhum. Clare ... você não precisa estar fazendo algo por mim 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu gosto da sua
companhia, especialmente quando você olha nos olhos da pintura que fizemos juntos, e você sente a doçura vinda do
Meu coração. Eu só quero envolver você na minha alegria. A alegria que brilha através dos Meus olhos, mas
penetrando em seu espírito, é tão profunda e refrescante que cansa em um lugar seco. E você precisa disso. Todo dia
você precisa disso. Você não pode dar o que você não tem. E meu olhar em seus olhos conecta você ao Meu Espírito,
onde você pode sentir a própria essência da alegria que sinto em sua companhia.
“Você e tantos outros são queimados depois do intenso tempo de oração e guerra que vocês estão passando. Todas
vocês, Minhas Noivas, precisam me absorver em seus corações e mentes, que então se esvai em seus corpos. Sim, é
lindo ver como o Meu Espírito realmente pode ser recebido de uma pintura. Mas isso pode acontecer.
“E por esse motivo, ungi artistas responsáveis por inspirar e motivar os que estão no mundo. Eu tenho muito a dizer,
para muitos. E as pinturas penetram em um lugar muito profundo, onde elas são mantidas em lembrança e
reavivadas em seus corações. Artistas são essenciais para os meus planos. Eles têm um papel místico a desempenhar,
no sentido de que seu trabalho vai além de seu meio para se comunicar profundamente.
“Agora você sabe por que músicos e pintores são perseguidos e menosprezados em sua cultura. Ou eles são feitos em
algum tipo de ídolo pelo público adorador. Mas essa não foi Minha intenção desde o início dos tempos para os
artistas. Sempre foi para que eles adorem e elevem as almas mais e mais em esperança e santidade.
“No entanto, hoje em dia ... temas sombrios, desesperança, alienação e isolamento são retratados por causa do
estado espiritual do mundo. Mas para vocês que me amam e receberam esse dom, preciso que levem meu povo à
esperança, misericórdia, amor e ao mundo além da Terra. ”
Quando Ele disse isso, imediatamente pensei em Yongsung Kim, cuja arte transmite tantos aspectos de nosso Senhor
como pastor. E Luz Radiante, de Elizabeth Wang, que está com o Senhor agora. Mas com pinceladas simples e cores
vibrantes, ela cria a atmosfera de adoração em suas telas.
Meus queridos, vocês também podem pintar coisas assim. Se você olhar para o trabalho dela, não é preciso muito
talento como Jon McNaughton, que retrata corrupção social, corrupção política - o que nos leva a orar pelo nosso
país.
O que você sente quando está em adoração? As cores e formas vêm à mente? Você sempre quis ser um artista, mas
estava convencido de que não tinha talento? Essa era eu quando o Senhor começou a pintar através de mim. O
poder da obediência e um profundo amor por Jesus, e querer que os outros o experimentem, é altamente motivador
nas artes. Se o Senhor estiver tocando você no ombro para tentar uma nova habilidade, não tenha medo. Mergulhe
!!
E eu só quero dizer aqui, que a razão pela qual o Senhor nos deu essa habilidade é porque os intercessores têm uma
mente muito espiritual, oram guerreiros e assim por diante. Quando eles estão no espírito, eles veem todos os tipos
de coisas. E o Senhor quer isto transmitido em obras de arte para o mundo. Para que eles entendam o que é o
mundo espiritual. Então, isso faz parte do aspecto disso. Se você está realmente inclinado à espiritualidade e tende a
ver visões e a compreender as coisas de uma nova maneira, Ele pode estar chamando você para alguma habilidade
criativa que pode transmitir isso para os outros.
Jesus continuou: “Estou feliz que você tenha dito isso, amada. Realmente feliz. Você tem dezenas de pessoas neste
canal que queriam ser artistas, mas foram convencidas por seus pais e colegas. Agora, estou falando com você que
sabe que o desejo do seu coração desde cedo era pintar ou tocar música. Clare começou a pintar aos 35 anos, e a
música aos 48 anos - e ainda está se expandindo, porque eu a ungi para trazer alegria para você, Meus queridos.
“Isso não é sobre ego; é sobre a salvação das almas. Tocando e curando corações que têm uma imagem distorcida de
Mim em suas mentes. Uma imagem da distância: fria, dura, rigorosa e exigente. Nada poderia estar mais longe da

verdade. Eu estou aqui, agora mesmo com você, procurando sua alma para trazer as joias escondidas de seus
corações. Os dons implantados e escritos em seu código genético que ainda precisam ser despertados.
“Eu lhe digo verdadeiramente, é hora de acordar e se ocupar, e me ver acelerando você em uma habilidade almejada,
algo que você nunca imaginou que poderia acontecer. Você saberá disso pelo que está sentindo agora. Você está
sentindo uma aceleração em seu espírito, como se algo estivesse ansioso para se concretizar? Se você está, não tenha
medo. Estou com você.
“Ou talvez você tenha dito que não tem talento, mas deseja pintar ou escrever música. Ignore os pessimistas e salte
diante disso. Você pode se sentir em choque como Clare fez quando estava sentada em casa, sentou-se ao teclado e
fez alguns sons impressionantes. Ezekiel, um músico experiente, ouviu-os e veio correndo para a sala, dizendo:
'Querida! Isso é incrível."
E então, enquanto conversávamos sobre isso, Ele disse: "Você acha que o Senhor está chamando você para a
música?" E eu pensei: "Eu não sei? Não é tarde demais para isso? Para a música - para mim? '
Eu pensei sobre isso. Um amigo que eu tinha nos meus 20 anos, que era músico, eu queria cantar com ele, mas não
era a química certa. Eu me lembro no colegial, ficando tarde para poder tocar piano que estava no corredor. Algo em
mim apenas saltou para a vida quando ele disse isso. Eu pensei: 'Eu? Eu não tenho nenhuma habilidade. Mas eu
sabia que Deus poderia desenhar e pintar através de mim, então com certeza Ele também tocaria música comigo.
Achei que era muito tarde para aprender essa habilidade, mas Jesus tinha ideias diferentes. E ele me deu várias
confirmações dessa inspiração.
“Quero dizer a vocês, queridos, Eu sou tudo menos chato.” Jesus continuou. “E quando entrarem em minha presença
para habitarem comigo, espere Me ver. De fato, use sua imaginação para me ver de pé e sorrindo para você a apenas
alguns centímetros de distância. Veja-me como eu sou, tome minha mão e deixe-me guiá-lo ao nosso lugar de
encontro. Anote seu entorno: as flores, as árvores, um riacho. E deixe-me levá-lo em uma jornada para o meu mundo.
“Você é linda além da comparação comigo. Cada um de vocês é tão único que nunca me canso de vocês. Eu quero
que você esteja realizado. Eu quero que você veja e me ouça claramente. Então, tome algum tempo para ficarmos
juntos e nos inspirarmos. Depois volte e compartilhe o que aconteceu com o canal. Você ficará surpreso com quantas
outras pessoas também estão experimentando a Mim dessa maneira pela primeira vez. Tudo o que precisamos é fé e
esforço - o resto eu farei.
“Estou trazendo você para uma nova temporada. Estou prestes a dar novos dons e ministérios entre os Meus
devotados que têm lutado contra o inimigo e estão cansados e esgotados. Sim, quero que você entre em um novo
tipo de descanso onde você e eu possamos nos unir e fazer coisas maravilhosas e divertidas juntos.”
Bem, quando Ele disse isso, eu pensei em Julie True, que a iniciou na música pela manhã em um celeiro com seu
teclado. Ela amava o Senhor e ela tocou seu coração. Agora ela é responsável, através do poder do Espírito Santo,
por milhares e milhares de almas serem levadas para a câmara das Bodas com Jesus. Uma pequena mulher, um
pequeno começo, e agora ela ministra a multidões.
“Você está animada ainda? Bem, pegue seus sapatos de dança e fique animada! Qual é o seu sonho perdido? "Jesus
disse." Busque-me, e se for da Minha vontade, você não pode falhar."
Ele continuou: “Mas como você pode ver, a intimidade é tudo. Sim, tudo - porque de seu ventre fluirá rios de águas
vivas. Você só tem que acreditar e se comprometer, e eu farei o resto. Não tenha medo de me ver em sua mente. Eu
te dei uma imaginação santificada, da qual eu te lançarei no reino do Espírito junto comigo.
"Use suas promessas bíblicas ou a página Rhema no site para confirmar se uma ideia é minha. É exatamente assim
que Clare sabia que ela foi chamada para fazer música. E através de sua obediência, ela conquistou seus medos,
pegou minha mão - e Eu fiz o resto e continuo fazendo isso até hoje.
“Lembre-se, meus entes queridos. Você passou por uma guerra. E agora eu quero recompensá-lo com uma nova
primavera em suas vidas através da oração de habitação e nossos encontros espirituais.
"Venha comigo e mergulhe na minha alegria."
_________________________________________________________________________________________________________

Heart Dwellers
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https://www.youtube.com/c/StillSmallVoiceBrazil

O Poder Purificador do
Louvor Traz Esperança
26 de Fevereiro de 2019
(ouça essa mensagem)
Senhor, ajude-nos a sermos gratos continuamente pelas
coisas que você nos traz, todos os dias, de muitas maneiras.
Amém.
Clare recebeu esta mensagem do Senhor e ela pediu que eu
gravasse para você.
Ela começou: "Senhor, há algo que você queira dizer a Sua Noiva esta manhã?"
Jesus respondeu a ela: “Ação de Graças. Reconhecendo o que eu te abençoei em sua vida, e continuamente
encontrando algo para me agradecer. Isso tem dois efeitos. Mais imediatamente, traz alegria aos nossos corações.
Traz saúde aos ossos e impede a entrada de pensamentos negativos e ingratos de serem levados para dentro de seus
corações. Alegria na alegria, ação de graças em ação de graças, é uma escada para o Céu, Minhas Noivas.
“Com toda a negatividade a que você foi exposta nos últimos meses, você precisa muito de louvor e ação de graças.
Essa negatividade a que você foi exposta deixou uma mortalha sobre suas vidas que precisa ser limpa. Louvor e
autêntica apreciação verdadeira por Nós e pelo que fizemos por você (e Ele está falando de Si mesmo, Pai Deus e
Espírito Santo aqui) é a chave para limpar seu ambiente. Até mesmo seus corpos físicos responderam a isso e
precisam de limpeza.
“Minhas Noivas, nada constrói obstáculos como negatividade, reclamações, insegurança, preocupação, medo. Essas
nuvens de energia cobrem a Alegria, a Esperança, a Confiança em Mim e o trabalho de muitos milagres que estão
disponíveis para você, porque você está vivo para as possibilidades da vida que flui de você para abençoar os outros.
"Tudo isso está murado por essas acumulações negativas, e elas não podem fluir para dar expressão livre e
encorajamento aos outros. Além disso, quanto mais tempo elas permanecem em sua atmosfera, mais sólidas elas se
tornam - como escamas crescendo sobre seus órgãos vitais e Você se encontra constantemente em uma postura
defensiva, em vez de uma postura alegre, vivificante, viva, usando seus presentes.
“A primavera é um bom momento para avaliar o que está se apegando a você e se livrar disso. Posso dizer, muito é
tirado de você quando você nos louva e nos agradece pela multiplicidade de oportunidades que damos a você todas
as manhãs.
"Mas quando você está preso em sua própria lama, você só atrai mais do inimigo.
“Eu estou chamando vocês, Minhas Noivas, para fazer um novo esforço em adorar e Me agradecer. Agradeça-Me
pelas coisas mais pequenas que tornam o seu dia mais especial, porque estou continuamente a dar pequenos toques
de amor às vossas vidas. Quer seja um chilrear de pássaros ou os recursos que você precisa para a escola. Há muitas
maneiras de chegar até você com o Meu amor. Quando você está na loja e uma música romântica está tocando - não
considere isso uma coincidência. Saiba que estou cantando sobre você e dando nova esperança ao seu coração.
“De todas as coisas que você pode fazer para agradar a Mim, a adoração é acima de todas as outras. E um segundo
próximo é fazer o bem para aqueles que estão em dificuldades e não têm esperança em suas vidas. Criando
oportunidades para eles, ajudando-os com recursos, dizendo uma palavra amável ou uma oração silenciosa. Todas
essas coisas captam Meu afeto por você e me fazem sorrir.

“Esta é a temporada das Bodas chegando. Liberte-se desses pontos, rugas e manchas e estenda a mão aos outros
com uma nova inspiração para viver. Para ter isso, você deve passar tempo comigo e assumir meu coração, minha
atitude, minhas palavras para você. Então você pode derramar sobre os outros e deixar um sorriso diante de você.
Não apenas qualquer tipo de sorriso, mas um profundamente tocado pelo próprio Deus - e, em troca, tocar os outros
de uma maneira que traz a centelha da vida de volta para suas almas.
“Estamos nos movendo agora para a novidade da vida e a esperança do Céu na Terra. Enquanto limpas a escuridão
que obscureceu este país. Enquanto você descobre os presentes que eu plantei em você. E à medida que você avança
na fé para exercitá-las para o bem de todas as almas.
“Eu te adoro, Minha Noiva. Vamos avançar juntos e sermos Meus embaixadores da esperança”.
_________________________________________________________________________________________________________
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