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Prefácio
Eu sinto muito. Eu queria ter te contado. Eu queria que você
soubesse de alguma forma. Eu queria que você tivesse
escutado. Eu gostaria que você pudesse ter se importado. Eu
queria que você soubesse! Eu sinto muito, então sinto muito.
Mas nós tivemos que partir.
Eu gostaria que pudéssemos ter te visto mais, ter estado com
você mais, te dado mais. E agora você terá
que enfrentar os tempos mais horríveis e terríveis que já
vieram a esta Terra muito em breve. Você não
acreditou em nós ... realmente
Mas agora isso aconteceu e muito mais está chegando. Assim
como as Escrituras dizem. A Bíblia é a VERDADE. Nunca
duvide disso novamente. Ainda há um caminho para escapar
do pior. Volte-se para Jesus AGORA. Enquanto você pode.
Parece não fazer sentido, mas as coisas de Deus realmente
fazem, porque Sua mente é muito maior que a sua. Você não
pode mais fazer isso sozinho.
Só Ele sabe tudo. Só Ele pode te salvar. Ele fez você. Ele te
fez porque Ele amou você. Ele é o único que pode e vai amálo completamente e perfeitamente. Ele sabe tudo o que é
realmente bom para você e tudo o que pode te machucar. E
Ele sabe o que certamente vai te matar.
Tudo o que Ele quer é que você seja feliz, protegido, livre.
Verdadeiramente livre, para se tornar tão completamente feliz
e realizado. Está tudo preparado para você. Ele está
esperando, esperando para ajudar você. Para evitar que você
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fique preso no lugar mais aterrorizante de terror e tortura sem
fim: Inferno.
Sim, O Inferno é REAL.
Deus não estabeleceu isto para você. VOCÊ não foi feito para
ir para lá.
Você foi feito para um lugar onde nunca estará machucado ou
sozinho, cansado ou com fome, onde absolutamente Não
existe dor. Apenas para ser mais feliz, jovem e livre para
sempre, como que você jamais pôde Imaginar.
PARA SEMPRE.
É a sua escolha. Está tudo em suas mãos agora. Para viver ou morrer. Sofrer para sempre pior e pior - ou ter a garantia
de ser incrivelmente feliz, amado e protegido para sempre.
Isso é tudo que podemos dizer agora: por favor, diga a Jesus
que você está arrependido e peça a Ele para vir e assumir sua
vida agora. Entregue-a a Ele. Ele vai correr para te salvar....
Clare e Ezekiel du Bois
3 de outubro de 2014
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Introdução:
O Que Foi o Arrebatamento, enfim?
E para quem foi?

Mensagem profética para Minha Noiva
1º de setembro de 2014
O Senhor está chamando Sua Noiva ou Sua Noiva em
potencial ao arrependimento. Ela não está pronta para o
arrebatamento. E ele está querendo prepará-la. E, como eu
compartilhei em um ensinamento anterior, parte da razão pela
qual a economia neste país está caindo e o Senhor está
permitindo isso, é trazer Sua Noiva de volta do mundo. Para
tirar a sua mente das coisas do mundo para Ele.
Então, você sabe, nós temos muitos cristãos de prosperidade
neste país, pessoas que falam sobre a prosperidade - que você
não é realmente um cristão de sucesso se você não tem fé para
ser próspero. Nada poderia estar mais longe da verdade,
porque a prosperidade e o dinheiro eram a última coisa na
mente do Senhor no Novo Testamento. No Antigo
Testamento, era às vezes uma marca de favor de Deus, mas
no Novo Testamento, o Senhor estabeleceu um padrão.
Ele não escolheu nascer como rei ou príncipe, nem viver
como rei ou príncipe. Ele escolheu uma vida simples, uma
vida despretensiosa. Uma vida que não estava entrincheirada
nas coisas do mundo.
Então, ele está procurando uma Noiva que se parece com Ele.
E enquanto eu examino meu coração todos os dias diante do
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Senhor, e percebo as áreas onde falho, estou escrevendo essas
coisas para você também. Porque acho que podemos nos
ajudar mutuamente, reconhecendo algumas coisas sobre nós
mesmos e compartilhando-as.
Aqui está a mensagem que o Senhor me deu:
“As pessoas bonitas, como um grupo, não são minha
Noiva. Estou procurando os humildes, contritos e devotos.
Os perseguidos por causa da justiça. Eu estou procurando
por aqueles que se parecem comigo. É assim que minha
Noiva se parece. Eu quero dar grande esperança aos
humildes e marginalizados. São minhas belezas. Eles são
os que mais se parecem comigo na Terra. Lamento dizer
isso, mas muitos dos Meus Cristãos se parecem com as
rainhas da Babilônia - ou em seu dia, como Hollywood.
“Eu sei que você se cansa de Mim dizendo isso, mas isso
não é Hollywood - isso é o Paraíso. E as almas aqui não
têm qualquer semelhança com aquelas que vocês chamam
de grandes nesta Terra.
“Convoco Minha Noiva e Meu Povo ao Arrependimento.
Eu não estou de forma alguma dizendo que uma pessoa
amável segundo os padrões do mundo não pode ser Minha
Noiva - mas em sua vida pessoal, ela deve se assemelhar a
Mim. Crucificado, rejeitado, ignorado, desprezado.
Suportando as cicatrizes causadas pelo desprezo insensível
dos outros em seu coração. Meu coração é atraído para
esses assim. Eles carregam sua dor com dignidade
tranquila, mas, externamente, você nunca os reconhecerá.
Estes são meus escolhidos. Junto com o pequeno, o frágil,
o rejeitado e o marginalizado.
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"Eu sei que estou me repetindo - mas isso não poderia ser
mais relevante, mais importante.
“Eu quero que todos saibam que o que eu estou
procurando em uma noiva em potencial, não é o
Cristianismo bem preparado. Pelo contrário, os muito,
muito pequenos. Traga para Mim todos aqueles que se
consideraram indignos da Minha Coroa. Incentive neles
uma confiança silenciosa de que eles realmente pertencem
a Mim e são dignos. Eles são Minha Noiva. Eles são meus
escolhidos.
“E aqueles que ainda estão esperando para serem
admitidos são MUITO importantes para mim. Eles
realmente receberão o mesmo salário como aqueles que
foram escolhidos primeiro e à frente de todos os humildes
e indesejáveis”.
Então, essa é a mensagem do Senhor agora mesmo para Sua
Noiva e Sua Igreja. E eu estou começando uma série sobre
quem é a Noiva de Cristo onde eu estou contando com o
Espírito Santo para revelar mais e mais para mim os atributos
daqueles que serão arrebatados, porque eles realmente são sua
Noiva. Elas realmente se parecem com Ele.
Até então, Deus te abençoe.

Deixados para Trás na Guerra Nuclear: sequência de
eventos antes e depois do arrebatamento
2 de setembro de 2014
E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do
Filho do homem. Pois, assim como nos dias anteriores ao
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dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam- se em
casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o
perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos; assim
também será a vinda do Filho do homem. Mateus 24:37-39
E ouvireis de guerras e de rumores de guerras; olhai, para que
não vos perturbeis; pois todas essas coisas devem acontecer,
mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e
reino contra reino; e haverá fomes, e pestes, e terremotos em
vários lugares. Todos estes são o princípio das dores. Mateus
24: 6-8

Canção:
Quando as montanhas agitarem os mares, então você virá me
resgatar, pois Seu amor não será
abalado na tempestade.
Quando estivermos em ruínas, na temida cripta da guerra, os
corações dos homens falharão na tempestade.
Com o choro da trombeta penetrante, o clarão rasgará o céu
carmesim e todos os que esperaram surgirão.
A defesa preenche os céus, nuvens de santos sobem ao alto,
quando o Rei em toda a Sua grandeza tomar Sua Noiva.
Está escrito em I Coríntios 15: “Eis aqui vos digo um
mistério: Nem todos dormiremos, mas todos seremos
transformados, em um momento, em um piscar de olhos, ante
a última trombeta; porque a trombeta soará, e os mortos serão
ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados.
Porque é necessário que este corruptível seja revestido de
incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da
imortalidade...”
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“E assim também será a vinda do Filho do homem. Então,
estando dois no campo, um será tomado, e deixado o outro.
Estando duas mulheres moendo no moinho, uma será tomada,
e deixada a outra. Vigiai, portanto, porque não sabeis a que
hora há de vir o vosso Senhor. Sabei, porém, que se o dono da
casa soubesse a que vigília havia de vir o ladrão, ele vigiaria e
não deixaria sua casa ser arrombada. Por isso, estai vós
prontos também; porque à hora que não pensais, o Filho do
homem virá. Mateus 24: 40-44

Resumos de Músicas:
Nas vestes esfarrapadas da guerra, aqueles que permaneceram
em pé na Porta irão chorar em Escuridão Exterior ... na
Tempestade.
Agora, esta ausência da Luz, irá definir o perdido
corretamente enquanto eles clamam por respostas ... na
Tempestade.
Portanto, apesar da porta trancada, esteja arrependido e
implore, pois Sua Misericórdia o restaurará na Tempestade.
(As palavras de uma mãe no momento em que seu bebê de
um ano é levado no Arrebatamento) “Estou tão confusa, tão
perdida, tão apavorada! Oh alguém, me ajude, por favor! Por
favor! O que está acontecendo? Onde quer que eu me volte,
os pais estão segurando roupas vazias em desespero,
chorando amargamente.
"Oh, isso não pode estar acontecendo. Eu estou em um
pesadelo Eu vou acordar ... Eu vou acordar !! “Mas não ... é
real. Não estou sonhando. Ninguém sabe o que aconteceu. Eu
não consigo parar de tremer. Estou chocada. Apenas
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momentos atrás ela estava segura aqui em meus braços. O sol
brilhava em seus cabelos dourados e ela ria do vento.
“Nós estávamos tão felizes, ela era tão inocente. Agora o
vestido dela está flácido no meu braço, as pequenas sandálias
no chão. Ela não está mais? Alguém me ajude ... o que
aconteceu? O que aconteceu??
“Se existe um Deus e Ele é Real, diga-me o que aconteceu
com meu anjo, minha filhinha, me diga ... onde ela está?
“… Não, não pode ser, ela foi arrebatada ?? Oh, isso é um
mito - um conto de fadas, não pode ser isso. Nenhuma pessoa
inteligente acredita nisso. Mas… ela se foi e em todo lugar…
nossos filhos se foram…
“Foram alienígenas? Poderia ser ... todas as crianças ...
arrebatadas? Mas por quê? Por quê Deus? Por quê??"
Finalização de música:
Então erga sua lâmpada, cuide de sua luz. Não está tarde
demais para acertar, Ele está parado aqui ao seu lado, pegue a
mão dEle.
Pois ele está chegando a qualquer hora ... você não sabe
quando.
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Seção 1
As Próprias Palavras do Senhor para
Você

Cartas de Deus Pós-Arrebatamento # 1
7 de outubro de 2014

“Estou chamando por você, falando em consolo ao seu
coração. Eu não te deixei, nem nunca vou sair ou te
abandonar. Conheço profundamente a terrível perda que
você sente, às vezes um sentimento de traição toma conta
de você. Todas as suas perguntas de "Por que, e onde, e
por que ainda estou aqui, por que fui deixado para trás e
o que vou fazer agora?"
“Você deve resistir às tentações de mergulhar de volta no
mundo e ficar realmente ocupado, e aproveitar agora das
muitas oportunidades e novas e excitantes carreiras
devido à vagas em massa em todos os aspectos da
indústria, negócios e empreendimentos financeiros em
geral.
“NÃO, mesmo em sua dor e perplexidade, recue dessas
coisas. Afaste-se do seu mundo instável e busque-Me com
todo o seu coração dez vezes mais. Fortemente clame a
Mim com verdadeiro arrependimento e sincera mudança
de coração e eu o ajudarei. Eu vou acalmar seus medos e
recebê-lo de volta com os braços abertos.
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"Você não está perdido. Nos próximos dias, você verá
cada vez mais o quanto eu ainda amo você de verdade. Se
uma mãe abandona seu filho, eu não vou abandonar você.
Eu estou sempre aqui para te salvar.
“Você ainda é meu filho, muito, muito precioso e querido
por mim.
"Você ainda é meu tesouro, e eu estou com você mesmo
agora."

Cartas de Deus Pós-Arrebatamento # 2
7 de outubro de 2014
"Há uma questão queimando em sua mente," Mas por
quê? Oh meu Deus, por quê? Por que, por que fui deixado
para trás?
“Meu filho, você nunca foi destinado a ser excluído do
arrebatamento. Foi Minha provisão misericordiosa para
todos os Meus filhos, na verdade Minha Igreja, Meu
Corpo, Minha Noiva. Você deveria fazer parte da
evacuação que aconteceu para evitar que você tivesse que
viver e testemunhar o mais horrível tempo de sofrimento
na Terra que já existiu ou existirá.
“Você começou bem, no entanto, com o tempo, começou a
se tornar cada vez mais entrincheirado no mundo.
Embora ainda fosse um cristão em nome e afiliação, você
começou a atrair mais e mais para longe, muitas vezes
para muitas distrações e passatempos.
“Os tempos que costumamos compartilhar ficaram cada
vez menores. Você sabia que estava começando a se
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comprometer cada vez mais com o mundo sobre a sua fé e
assim parou de falar comigo.
“Isso, combinado com seus novos relacionamentos e seus
novos modos de pensar liberais, fizeram com que você
começasse a olhar para outras almas ao seu redor e julgálas. Você começou a desprezá-las e às coisas que elas
consideravam caras, chegando até a desprezar e desprezar
a alegria que expressavam na proximidade da Minha
vinda.
"Quando chegou a hora Eu cheguei, tudo o que você
podia fazer era ficar com medo e vergonha porque a coisa
que você não acreditava tinha acabado de acontecer na
sua frente.
“Porque você não acreditou, você não assistiu e orou, e Eu
vim como um ladrão na noite e você não estava
preparado.
"Eu não poderia levá-lo."

Cartas de Deus Pós-Arrebatamento # 3
7 de outubro de 2014
“Você Me Pergunta: 'E Agora?'
“Fique perto, fique sempre perto de Mim agora. Ore pela
graça de sempre Me ter em seu coração e mente, Meu
nome sempre em sua língua.
“Você deve segurar firmemente a orla da Minha veste e
nem sequer por um segundo Me deixar ir novamente.
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Desenvolva o hábito de me agradecer sempre e em todos
os lugares. Tenha-me sempre diante dos olhos da sua
mente. Isto você deve orar também e Eu te darei isto. Eu
já estou com você, como é, mas você precisa ser capaz de
Me sentir, Me sentir e interagir Comigo, falando comigo
sempre como seu amigo mais confiável.
Eu estou profundamente interessado em todos os seus
pensamentos e sentimentos, desde que você se esforce para
permanecer modesto e humilde, sendo muito pouco aos
seus próprios olhos.
“Eu serei para sempre o seu amigo e confidente mais
confiável. Nada me atrai mais do que as almas muito
pequenas e infantis. Eu fico mais perto deles do que da
própria pele, e estarei com você.
“Eu sei que você ainda está em um grande estado de
perplexidade e o resto do mundo ao seu redor está em um
terrível estado de desordem. Mas Eu também sei que você
já está começando a sentir uma paz sobrenatural
inexplicável e calma dentro de si. Eu continuarei a dar-lhe
este presente e você será capaz de pensar e raciocinar com
notável clareza.
“Não se preocupe com suas necessidades. Como você pode
ver, eu forneci para você em todos os sentidos. As pessoas
continuarão a dar a você tudo o que precisarem,
aparentemente do nada, e você começará a experimentar
rapidamente quão verdadeiramente bela é uma vida real
de fé, mesmo durante essas circunstâncias
extraordinárias.
“Nada está fora do Meu controle e nada é permitido sem o
Meu consentimento. Eu fiz todas as provisões para você
antes do tempo. Você não precisa ficar ansioso, apenas
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mantenha seu coração e seus olhos em Mim. Você é minha
preciosa, preciosa criança e eu não permitirei que nada
nem ninguém te prejudique. Eu coloquei meus anjos a seu
redor para vigiar você dia e noite. Não somente você será
provido, mas você receberá Meu amoroso cuidado e a
segurança de Minha fidelidade enquanto eu trago uma
superabundância para você ajudar os outros.
“Vocês começarão a encontrar outros que, como vocês, se
arrependeram também e, por meio de sua própria
inquietação, foram totalmente restaurados em profunda
humildade e cujos corações são unicamente para Mim e o
Reino de Deus somente....
“Eu voltarei a reunir o Meu povo como mãe de seus
filhinhos e os levarei a este período de provações e testes
vitoriosos. Eles brilharão como as estrelas no firmamento
do céu, duas vezes refinadas. Eles irão governar e reinar
comigo, como eles têm perseverado e vêm gloriosamente, o
Tempo da Tribulação.

O Que Eu Faço Agora?? Renda-Se Ao Amor
Em este ponto, você está provavelmente perguntando você
mesmo, "Então o que eu faço agora ??"
Nosso Melhor Conselho: Fale para Jesus o mesmo caminho
você fala para qualquer outro amigo; mas mais que um amigo
- um Amigo Muito Íntimo. Ele é o tipo de amigo que você
pode falar para sobre qualquer coisa, e tudo, e Ele nunca se
afastará. Então Ele está aqui para você. Agora mesmo, neste
momento. Simplesmente abra o seu coração para Ele,
compartilhando todos os seus sonhos, seus medos e
decepções e espere.
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Por último, mas não menos, dê-se plena e incondicionalmente
a Ele. Ele é o único que criou você, e Ele sabe de longe e
além do que é para o seu bem final, para o seu total
preenchimento e verdadeira felicidade duradoura.
Mas "Como", você pode perguntar, "eu realmente faço isso?"
O principal, é que genuinamente e sinceramente vem do seu
coração. Ele não está procurando palavras extravagantes ou
orações formais.
Ele TE AMA - do jeito que você é, agora.
Então seja você mesmo, e aproxime-se dEle com conforto e
naturalidade. Diga-lhe que está arrependido por seus pecados
e peça a Ele que tome toda a sua vida agora e tudo o que há
nela.
Diga-lhe que você realmente deseja recebê-lo em seu coração
como seu Senhor e Salvador, e que você se dará, totalmente e
sem reservas, em Seu amoroso cuidado, agora e para sempre.
Você agora se tornou uma Nova Criação em Cristo! A Velha
Vida já passou e agora, neste momento, você foi
maravilhosamente RENASCIDO!! Você está limpo, puro e
inocente como um bebê recém-nascido, sem qualquer mancha
ou ruga! Você acaba de receber uma nova alma, uma nova
vida - E a PROMESSA da mais bela vida que nunca
terminará, no Céu, onde você será Jovem, Livre e Feliz Para
Sempre!!!
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Seção 2
Sonhos proféticos do que aconteceria no
Arrebatamento ou Logo Depois
Sonhos de Ezekiel sobre o Arrebatamento # 1
30 de Setembro de 2015
Clare: Eu vou entrevistar Ezekiel du Bois, (algumas de suas
músicas estão na internet) e ele teve três sonhos de
arrebatamento. Ele está vindo com um fundamento, um
fundamento religioso /espiritual, de que o arrebatamento não
foi realmente ensinado ou discutido. Então, esses sonhos
foram bastante reveladores para ele. E ele vai nos contar
sobre eles.
Então, conte-me sobre o primeiro sonho. Você teve um sonho
que sacudiu você.
Ezekiel: Sim, meio que me despertou, por assim dizer.
Clare: Sim, isso me abalou também. Mas vou esperar que
você compartilhe sua experiência antes que eu fale sobre a
minha.
Ezekiel: No sonho havia um pequeno grupo nosso e de
alguma forma nós sabíamos que o Senhor estava voltando
agora, como em breve, como IMEDIATAMENTE. E nós não
podíamos esperar - nós apenas não podíamos esperar.
Clare: Você não ouviu nada no rádio que ele estava em Israel
ou vindo ao redor do globo e ...?
Ezekiel: Não. Não.

21

Clare: Nada. Você só tinha uma certeza interior de que o
Senhor estava vindo.
Ezekiel: Sim, nós tivemos esse forte sentimento de que Ele
estava vindo. E tanto, como uma criança
correndo para uma árvore de Natal na manhã de Natal. Você
sabe, mal podíamos esperar para vê-lo, então nós apenas
decolamos - a pé. Nós pensamos que íamos chegar a Ele de
alguma forma, encontrá-lo, marcar o nosso passaporte.
Clare: Quantas pessoas estavam com você?
Ezekiel: Oh, puxa, provavelmente dez ou doze pessoas para
começar, talvez. Talvez menos que isso.
Clare: Você reconheceu quem eles eram?
Ezekiel: Apenas alguns amigos e algumas pessoas de um
pequeno grupo / família de oração local.
E sabíamos que vinha do Oriente, então começamos do
Oriente. Eu lembro que demorou alguns dias para fazer esta
viagem. Não sabíamos onde íamos encontrá-lo. Em nossa
mente, pensamos que ele viria "para baixo", como ...
Clare: Você estava dirigindo ou ...?
Ezekiel: Não, nós ainda estávamos a pé. Nós pensamos que
Ele viria "para baixo", como de alguma forma para nós. E
apesar de sermos tomados para encontrá-Lo no ar, eu entendo
isso agora, mas eu não sabia nada sobre isso até aquele
momento. Acabamos de passar por cima do monte e do vale.
Eu me lembro andando pelas laterais das rodovias, até
Oklahoma, constantemente ... partes do Texas, indo de onde
estamos, norte do Novo México, seguindo para o leste.
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Lembro-me de dormir nas escolas, nas mesas da cafeteria.
Nós não queríamos comer, não queríamos dormir.
Nós apenas estávamos tão animados para ver o Senhor, nós
continuávamos subindo. Eu me lembro que alguns no nosso
grupo - e o grupo começou a crescer, provavelmente para
vinte ou trinta pessoas ao longo do caminho - algumas
pessoas no grupo começaram a olhar para trás. Havia algo
como um grande centro comercial ou shopping center, algo ao
lado e algumas pessoas começaram a olhar, "Oh, olhe para o
shopping - olhe para isto - olhe para aquilo". E nós estávamos
tão concentrados, o resto de nós, no Senhor e Ele voltando,
tudo o que sabíamos era apenas continuar, olhando para
frente, você sabe. Mas as pessoas que começaram a olhar para
o lado e olhar para trás, deixavam a fila. Elas caminharam
para o lado de onde estávamos indo e para qualquer cidade
que pudesse acontecer e foram, literalmente, para o shopping,
para a loja, onde quer que fosse. E eles nos deixaram,
voltaram, você sabe, eles se viraram para o lado. E depois…
Clare: Eles voltaram?
Ezekiel: Não. Não, foi isso. Quero dizer, eles se desgrudaram,
apenas deixaram o grupo. Foi como quando deram aquele
primeiro olhar - eles estavam viciados, você sabe. Eles só
foram retirados.
Clare: Eu posso me relacionar com isso.
Ezekiel: Sim, apenas o dinheiro e o mundo e as bugigangas e
todas essas coisas, a emoção, eu acho. Naquela época, depois
de alguns dias, talvez eles se cansassem. Mas, irmãos, eu lhes
digo - eu ainda não conseguia comer, dormir, pensar ou beber
nada, a não ser “o Senhor vindo”. E a maioria de nós não
podia. Mas o grupo começou a diminuir novamente. E era
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interessante que algumas pessoas ao longo do caminho
estivessem nos estacionamentos ou nas pequenas cidades, ou
o que fosse. E eles se depararam com um campo ou algo
assim, atravessaram uma estrada e literalmente deixaram tudo
e se juntaram a nós.
Clare: Uau.
Ezekiel: Sim, apenas um punhado de pessoas ao longo do
caminho se juntando a nós.
Clare: Talvez seja uma espécie de alegoria, à medida que
divulgamos mais e mais, mais e mais pessoas estão
respondendo e esperando pelo Senhor, e se arrependendo e
mudando suas vidas?
Ezekiel: Bem, teria que ser o Espírito Santo, para tirá-lo de
algo assim. E a maioria dessas pessoas parecia estar apenas ...
doente e cansada de estar doente e cansada, você sabe. Mais
ou menos como quando cheguei ao Senhor. Eles estavam
cansados de tudo e sabiam que estávamos indo para algo
grande. E eles deixaram tudo, literalmente só deixaram tudo.
Então continuamos e continuamos para o leste, passando
pelos diferentes estados. Nós tínhamos acabado de entrar no
Missouri, estávamos indo para o Missouri e vimos essa luz
dourada, amarela, descendo. Ficou maior e mais brilhante,
digo, sabíamos que era Ele. Nós simplesmente não podíamos
acreditar, estávamos tão animados!
Clare: Como foi? Foi uma bola de luz? Ou um banco de
nuvens? Como você viu?
Ezekiel: Começou como uma espécie de bola de luz nas
nuvens, uma espécie de forma arredondada descendo. E era
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maior e mais brilhante, e vinha em nossa direção. E quero
dizer, isso foi em poucos minutos, neste momento. Foram
dias, horas e dias. E agora foi em poucos minutos. Nós vimos
isso. Nós estávamos entusiasmados. Esta luz estava chegando.
Parecia vir realmente lento e gradual. Mas literalmente, foi
em poucos minutos. Nós poderíamos ver Jesus vindo nas
nuvens, como milhas a distância, mas vindo em nossa
direção. Obviamente, não tínhamos certeza, você sabe ... nós
simplesmente não nos importamos com o que aconteceria a
seguir. Tudo o que podíamos ver era Jesus.
E, em algum momento, nós acabamos na frente de Jesus, quer
seja "apanhado" ou o que quer que seja, mas era quase como
se fôssemos ... Bem, se Ele está vindo sobre as nuvens do
Céu, sobre o que estávamos Parecia bastante sólido porque
era como uma colina, uma colina ou algo assim, mas era uma
nuvem em que estávamos.
Mas um amigo meu, um homem mais velho, Joe Graves, que
tem duas filhas de quem ele foi separado por anos, naquele
momento, e estava orando para se reunir a elas - ele veio ao
meu lado. E, assim como todos os outros, ele estava
enamorado pelo Senhor. E seus filhos, suas duas filhas,
estavam com ele, um à esquerda e outro à direita. Então sua
ex-esposa estava meio fora do lado. E eu pensei que era meio
estranho, porque ela havia deixado ele e a igreja e tudo mais
anos antes. Mas Joe tinha esse sentimento angustiado em seu
rosto, você sabe. Ele olhou esperançosamente para o Senhor.
O Senhor apenas balançou a cabeça e disse: "Ela não está
pronta. Ela não está pronta". E ele parecia um pouco triste,
mas depois foi encorajado pelo brilho e beleza do Senhor, e
suas moças estavam com ele, e sabe? Ele simplesmente
seguiu em frente até o Senhor.
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Foi interessante, porque mesmo que estivéssemos nos
encontrando com o Senhor, Ele se dirigia e meio que andava
por pessoas diferentes, e recebia pessoalmente cada uma
delas. Foi muito, muito legal.
Clare: Muito pessoal, então. Não foi apenas como, uma
enorme multidão sendo levantada. Foi mais como um
encontro pessoal também.
Ezekiel: Sim, foi como uma reunião - Ele estava nos dando as
boas vindas. Mais tarde, eu vou falar sobre ... os olhos dEle, e
quão gentil, normal e natural Ele era, mesmo que Ele fosse
brilhante e todas essas outras coisas magníficas.
Então, de qualquer maneira, Jesus nos trouxe até Ele - nós
pensamos que Ele estava vindo até nós. E então eu acordei
edificado. E eu tive todos os tipos de perguntas!
Clare: Nós tivemos algum tipo de conhecimento distante e
sombrio do que era o arrebatamento, e ouvimos pessoas
falarem sobre isso. Mas como a Igreja não acreditava nisso e
não ensinava, não levamos isso muito a sério.
Ezekiel: Bem, nós não estávamos nos círculos de pessoas
onde isso era parte da realidade deles. Nós simplesmente não
sabíamos.
Clare: Então, como você sabia que o sonho era do Senhor e
não apenas um sonho por ter comido “pizza”?
Ezekiel: Eu tive uma testemunha interior. Eu acordei e isso
teve um efeito profundo em mim. Foi uma daquelas coisas em
que você acordou e ainda está lá. E três ou quatro anos
depois, é tão forte comigo quanto na noite em que eu tive.
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Clare: Bem, eu lembro que você acordou e me contou sobre o
sonho - e isso apenas sacudiu o meu mundo. Isso virou meu
mundo de cabeça para baixo. Eu pensei, "Oh meu Deus, se
ESTE for o caso !!" Nós dois tínhamos planejado sermos
martirizados na Tribulação, sabíamos que estávamos
chegando naquele período. Nós já havíamos resolvido que
iríamos ser martirizados.
Ezekiel: Lembra das “Bye Bye Boxes”?
Clare: Ah sim! Para nossos filhos - dois deles conheciam o
Senhor e dois não. Nós fizemos, no caso de eles não serem
arrebatados, nós fizemos essas grandes caixas de Tupperware
com todos os tipos de materiais e cadernos com instruções,
presentes, encorajamento. Algo que ... bem, nós os chamamos
de Bye Bye Boxes.
Ezekiel: Sim - “O que aconteceu, por que aconteceu, onde
estávamos?” Esse material responde a perguntas assim.
Clare: “O que vem depois?” Você sabe… “O que vem a
seguir no mundo?” Isso me impressionou profundamente,
porque percebi que a qualquer momento haveria uma decisão
sobre se o Senhor me levaria como Sua Noiva. Primeiro,
pensei que, sendo missionários por assim dizer, no ministério
e servindo pessoas, e levando uma vida de oração substancial,
eu pensei: "Bem, eu acho que nós vamos ser arrebatados."
Lembro-me de perguntar: “Querido, eu estava no sonho?” E
você disse que eu estava, então me senti melhor com isso.
Mas isso me abalou porque eu não me sentia realmente segura
sobre a minha posição de poder estar com o Senhor. As
Escrituras dizem: “Senhor, nos curamos em seu nome e
fizemos isto e fizemos aquilo em Teu Nome… mas o Senhor
disse:“ Eu nunca te conheci ”.

27

Então, eu queria ter certeza de que estava em um bom lugar
com Ele, em boas condições. E eu sabia que havia algumas
áreas que eu precisava mudar. Acho que entender o
Arrebatamento, sabendo que isso poderia acontecer a
qualquer momento, realmente me fez examinar mais
seriamente a minha consciência, examinar minha vida e meu
comportamento e ficar mais séria sobre pontos, rugas e
manchas.
Ezekiel: Então, não foi tipo, “Oh, uau, legal - eu só vou ser
arrastada e rápida, clique e escorregue - lá vou eu e é isso”
Clare: Sim, sim ...
Ezekiel: "Estou garantido e isso é legal".
Clare: Bem, e logo depois disso, logo depois disso, eu me
lembro de estar em nossa pequena capela em oração, e recebi
uma Escritura sobre as virgens sábias - as 5 virgens que
estavam prontas e as 5 não. E isso realmente chamou minha
atenção profundamente no meu espírito. Eu apenas senti que
isso foi endereçado a mim.
Ezekiel: hmm… é interessante que as 5 que foram pegar o
óleo para suas lâmpadas e erraram. Elas apareceram pela
primeira vez, elas estavam no horário e no planejado, e
fazendo as coisas certas. - mas algo mudou e elas ainda não
estavam prontas.
Clare: Certo - e eu senti isso. Eu senti que o Espírito Santo
estava me dizendo "você tem um trabalho a fazer".
Ezekiel: Sim. Eu também.
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Sonhos de Ezekiel sobre o Arrebatamento # 2
30 de Setembro de 2015
Clare: Você disse que tinha três (sonhos) no total que você se
lembra - na verdade eu acho que são quatro. Compartilhe o
próximo com a gente.
Ezekiel: Bem, o segundo, você estava simplesmente andando
até um trem de carga em um pátio de carga.
Clare: Não foi um trem de passageiros?
Ezekiel: Não, era como um trem de carga, o que eu podia ver.
- Eu acabei de ver um vagão. Você entrou nesse vagão de
alguma forma. Era quase como se eu fosse um cinegrafista
atrás de você; Eu pude ver o que estava acontecendo atrás de
você. Você entrou neste vagão - estava empoeirado, com
algumas caixas e coisas. Mas havia uma porta no final que
parecia ter sido aberta em um vagão de trem. Que para alguns
de nós com idade suficiente para lembrar, é uma passagem
normal para um carro de passageiros. Você andou por isso.
No começo, havia apenas assentos. Assim que você entrou
pela porta, entretanto - do lado de fora você poderia ver que
havia assentos - mas quando você entrou pela porta,
imediatamente há pouco partiu para este lugar de Aventuras
em uma Terra-de-Delícias. Quero dizer a sério, parece um
pouco bobo, mas foi meio como na pequena época natalina,
Terra-de-Delícias. Árvores de Drops de limão e goma de
mascar isso e chocolate e sorvete. Apenas uma terra de
fantasia de conto de fadas. Alguns lugares eram meio
esbranquiçados e puros e brilhantes e fofos e macios - mas
não estava frio. E outros lugares pareciam primaveris - verdes
e todas as cores bonitas.
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Clare: Então, tornou-se mais do que apenas um vagão.
Ezekiel: Oh, sim - isso desapareceu totalmente. Isso foi
apenas um caminho prosseguindo - você acabou de passar por
esta porta e Boom! lá estava você. E você era como uma
garotinha.
Clare: Sim, é isso que eu vou dizer - o Senhor sempre ... bem,
na maior parte do tempo, quando Ele se aproxima de mim, eu
me vejo como uma menininha em nossas comunicações
juntas. E com Deus Pai, lembro-me de subir no colo dele.
Muitas vezes, quando tenho uma visão dEle, Ele me convida
para vir e abraçar-se com Ele.
Ezekiel: Você sabe, eu nunca conheci alguém que tenha
considerado algo assim até você e eu nos conhecermos. Eu
não tinha nenhuma realidade de ser uma criança diante do
Senhor. Eu tive um tempo difícil com Deus Pai em meus
primeiros 20 e poucos anos. Apenas nos últimos anos tenho
entrado em contato com o Senhor como Pai, porque eu tive
uma situação paterna bem abusiva e assustadora.
Clare: Sim, você é sua infância. Quando você compartilhou
isso comigo, eu sabia que era sobre o arrebatamento. Tinha a
assinatura do Espírito Santo; Eu pude sentir isso. Fiquei um
pouco desapontada, porque pensei: “Terra-de-Delícias?”
Ezekiel: (rindo) me desculpe ... Ele escolhe o que escolhe!
Clare: Quero dizer, sim, eu gosto de doces ... mas não tanto
assim !!
Ezekiel: Acabei de descobrir hoje que você ama drops de
limão. Eu não sabia disso ...
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Clare: Sim, sim eu gosto. Mas a imagem da Terra das
Delícias … bem, por um lado eu me senti bem que o Senhor
estava dizendo que eu seria arrebatada. Mas por outro lado,
fiquei um pouco desapontada com a coisa Terra das Delícias.
Mas quando pensei nisso por um tempo, penso que, muito
possivelmente, foi uma alegoria para toda a maravilha que
existe para uma criança no Céu - todas as coisas maravilhosas
e belas. A vida nova e tudo mais - é como uma Terra das
Delícias, é como entrar em uma loja de doces aos seis anos e
todos esses doces diferentes. Eu pude me relacionar com isso
depois de um tempo.
Ezekiel: Eu acho que há muita cura para muitas pessoas
quando elas vão para o Senhor. Quando meu irmão mais
velho faleceu, eu continuava tendo esse tipo de sonhos, visões
dele com certeza, como um garotinho - meio que como a
pequena menina Debbie Kay na caixa - eles pareciam com
suas fotos quando menino. Eu pude ver onde o Senhor
poderia tê-lo levado de volta a um tempo em que as coisas
saíam dos trilhos e ficavam difíceis, onde ele tinha que ser
super responsável, crescer rápido. Levando-o de volta a um
tempo em que ele poderia ser uma criança novamente. Isso
seria uma coisa linda para mim; Eu adoraria ser criança
novamente.
Clare: Sim. Bem, acho que para nós que tivemos infâncias
difíceis, fomos levados na direção errada por esses incidentes.
E eu acredito que o Senhor vai curar todas essas coisas. Não
apenas por Sua Graça, nos ajudando a superar determinados
comportamentos que temos como resultado de tentar nos
proteger, mas apenas porque, quando estamos no Céu,
acredito que Ele vai, de baixo para cima, nos refazer.
Ezekiel: Sim, ele sabe o que tem em cada coração e toda a
maquiagem e eu acho que você poderia dizer, bem, nós
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mudamos em um instante, assim como o Senhor e sua
perfeição. E isso provavelmente é verdade no arrebatamento e
na situação. Mas eu acho que ele sabe e faz a alfaiataria - faz
o lugar um pouco diferente de todos. Ele já disse que Ele fez
uma mansão para cada um de nós. Ele sabe o que você vai
querer ou gostar ou precisar, Seus desejos - todo desejo é
atendido.

Sonhos de Ezekiel sobre o Arrebatamento # 3
1 de Outubro de 2015
Clare: Você teve um terceiro sonho depois disso.
Ezekiel: Eu tive um sonho com um velho ônibus. Essa é a
melhor maneira de descrever isso.
Clare: Como um ônibus da cidade?
Ezequiel: Mais ou menos como um ônibus escolar reformado.
De fato, viajamos neste ônibus missionário pelos estados em
que nossos filhos eram pequenos. Então havia lugares para se
sentar, e beliches e mesas, também sentados. Então, havia um
pequeno grupo de nós no ônibus, e a maioria das pessoas,
inclusive eu, era meio doente e pobre. Mas nós estávamos
felizes o suficiente, nós estávamos no ônibus, não sabíamos
onde estávamos indo, não ligávamos. De repente, notamos
que o ônibus estava saindo do chão!
Clare: Uau ... (rindo)
Ezekiel: Sim, nós pensamos “O que há com isso?” Então
olhamos para o lado, e foi como se estivesse em um jato,
apenas subindo. Nós poderíamos ver o chão nos deixando. E
eu sabia que era meio que um dia tempestuoso, mas quando
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nos levantávamos no ar estava muito nublado e frio lá fora.
Nós fomos até empacotados dentro do ônibus.
Clare: Puxa, Senhor, eu me pergunto se isso é uma pista de
que o arrebatamento será no inverno.
Ezekiel: Sim, quem sabe? É exatamente como foi - um
daqueles dias gelados. Então, estávamos nos esgueirando para
a esquerda, depois virando um pouco para a direita. E nós
olhamos para a esquerda, que nesse ponto o ônibus tinha meio
que desviado para leste em direção ao sudeste. Nós
poderíamos olhar pela janela da esquerda e nós estaríamos
olhando diretamente para o leste - e nós veríamos isso longe
da luz descendo. E cara, era como quanto mais subimos, mais
escura e tempestuosa as nuvens ficavam. Estrondo de trovão e
relâmpago.
Clare: Isso foi durante o dia ou a noite?
Ezekiel: Provavelmente no início da noite - no inverno
escurece mais cedo, talvez às 5:00 ou ao anoitecer. Ficou
muito escuro e tempestuoso, mas podíamos ver aquela luz
distante chegando. E, de repente, saindo de trás dessa área
iluminada nas nuvens ... A melhor maneira que posso
descrever foi um cometa varrido como um rabo. - só que não
era um cometa, era uma linha de batalha ENORME. Havia
esse exército vasto e vasto que circulava em volta e descia à
luz e meio à nossa esquerda - em direção ao sudoeste. Mas
eles estavam indo em direção à Terra.
Clare: Quando você diz exército, eles estavam em cavalos ou
veículos? Ou como foi?

33

Ezekiel: Essa coisa era enorme, como os homens do tipo do
Antigo Testamento ... de certa forma eles quase pareciam o
tipo nórdico. Cabelos longos, barbas compridas…
Clare: Guerreiros!
Ezekiel: Guerreiros - isso é exatamente o que eles eram. Eles
eram todos homens em equipamento de batalha guerreiro.
Clare: Montado a cavalo ou a pé?
Ezekiel: Montado em cavalos, e eles tinham todas essas armas
- as bolas de ferro com coisas espinhosas, eles as giravam,
lanças, espadas. Era interessante porque essa misteriosa luz
avermelhada, avermelhada, avermelhada e avermelhada,
começava a aparecer nas nuvens tempestuosas, longe dessa
bela luz vinda de trás. E todos esses homens e cavalos tinham
um brilho avermelhado e ardente para eles. A coisa toda
apenas causava medo em você.
E eles realmente passaram por nós e desceram por nós, então
estávamos subindo, e eles estavam descendo - eles passaram
por nós, eles seguiam ao redor e abaixo de nós e iam direto
para a Terra em um certo ângulo. E então avistamos um
grande anjo do lado de fora por uma das janelas em um ponto
do lado esquerdo do ônibus. Havia uma luz se aproximando, e
havia este anjo enorme - parecia que ele estava andando no ar.
Claro, nós estávamos no ar, mas ele vinha andando ao redor
do ônibus e vinha andando até a porta do ônibus, literalmente.
E lembro-me que ele era tão grande que teve que abaixar-se
para entrar pela porta e entrar no ônibus.
Clare: Ele tinha asas?
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Ezekiel: Não, não, ele tinha apenas uma simples túnica branca
e cinto, pele bonita, musculosa, cor de cobre, cabelos loiros e
dourados. E quando ele entrou no ônibus escolar, as escadas
subiram, e até onde você estava descia a fileira central. E
notei que na escada havia uns pacotes. Eram tecidos lisos,
brancos, amarrados com uma espécie de fio de cor bege,
muito simples.
Clare: Eles eram como presentes?
Ezekiel: Eu não sabia o que eram, eles eram apenas pacotes.
Eu pensei que talvez eles fossem travesseiros ou algo assim.
Clare: Ok, do tamanho de um travesseiro.
Ezekiel: Sim, do tamanho de um travesseiro, algum tipo de
tecido ou algo assim. Então, ele volta para o meio do ônibus e
se vira voltando para a frente. E havia uma velhinha sentada
na frente, no banco da frente. Ele foi até ela primeiro, e se
abaixou, se agachou e olhou para o rosto dela com aqueles
olhos grandes e bonitos.
Clare: Awwww
Ezekiel: Meio que segurou o rosto dela nas mãos dele, e a
tranquilizou. Então ele disse: “Venha! Vamos! E ele a levou
de volta para o meio do ônibus, e uma porta - como um monte
de ônibus mais antigos tem uma porta no topo ...
Clare: Uma escotilha?
Ezekiel: Uma escotilha, sim, que você pode subir.
Clare: Indo direto para o telhado.

35

Ezekiel: Isso é exatamente certo. E ele a levantou pelo
telhado e havia dois outros anjos no topo - você mal podia
ver. Eles estavam ajudando ela - eles já estavam no topo do
ônibus.
E foi tipo, “Uau! O que é isto? ”Pouco antes de levantá-la, ele
disse:“ Espere, só um segundo. ”E ele deu alguns passos para
trás, alcançou a escada, pegou um pacote, trouxe de volta e
entregou a ela. "Tenha certeza de levar isso com você." Ela
disse: "ok". Eles a ergueram pela escotilha com seu pacote
com ela.
Eu não soube o que aconteceu depois disso. Alguém apareceu
e depois outra pessoa. E o anjo ia para cada um deles,
tranquilizando-os, com boas-vindas e dizendo: "Vamos lá!
Nós vamos!” E novamente, lembre-se, um pequeno grupo eles eram, todos nós estávamos pelo menos em nossos 50
anos ou mais, meio de meia idade. Talvez alguns deles um
pouco mais jovens. Todos pobres, simples, simples, muitas
almas simples e muito humildes. Ele dava a cada um deles
esse pacote de embrulho simples para levarem. Pensei: "Acho
que é isso - acho que estamos indo ao céu por aqui."
______________
Bem, quando chegou a minha vez, em primeiro lugar, lembrome quando cheguei mais perto quando estava chegando a
minha vez, então ouvi uma voz. Era a voz do Senhor e não
conseguia acreditar. Eu me arrepiei. Era tão suave e parecia
um jovem de 30 anos. Talvez em seus primeiros 30 anos.
Apenas uma voz suave, masculina, terna, gentil e bonita. Eu
não conseguia entender o que Ele estava dizendo exatamente,
mas eram palavras de boas-vindas ao povo, algum
intercâmbio acontecendo.
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Então, chegou a minha vez, e pensei: "Cara, é isso! É isso!
”Eu apenas continuei pensando. ‘É Isso!!’ Então o anjo disse:
“Você está pronto?” E eu disse: “Sim!” - então ele me
levantou por baixo de cada braço e dois anjos enormes
estavam no topo. Eles me levantaram e, sabe, quando você
está meio doentio, meio dolorido e com dor, está com frio e
tudo mais ...
Clare: Fibromialgia ...
Ezekiel: Sim! E eu não estava com dor nem nada nesse
momento. Eles me levantaram e, ao fundo, e nos lados, tudo
parecia tempestuoso. E assim que eu me virei ... uau! Aqui
está Jesus em um trono. Eu não pude acreditar - meus joelhos
se curvaram, minhas pernas cederam e eu quase caí de volta
na escotilha! Uma das minhas pernas escorregou e eles me
pegaram, e eu fiquei pensando, 'Oh não, eu estraguei tudo, e
eu caí, eu vou voltar e eles não vão deixar eu vou ...
Não, eles me pegaram e fizeram um sinal para mim (ele me
deu um dos pacotes), eles fizeram sinal para colocar o meu
pacote para a direita, onde estavam os pacotes que as outras
pessoas trouxeram. Eles os colocaram. Era quase como um
simples cenário natalino. Porque, aqui estavam esses
pequenos pacotes simples à direita, contra um tipo de árvore
de abeto ... havia algum tipo de montagem por lá.
E aqui está este trono e apesar de ser absolutamente o Rei
Jesus - impressionante !! Ele está sentado neste trono muito
bonito, mas simples e acessível. Parecia uma cadeira de
capitão que você subia e via seu pai ou seu avô, ou um ótimo
tio. E, no entanto, com toda a sabedoria das eras e tudo mais
que você podia ver em Seu rosto, e Seu cabelo parecia branco
como a neve.
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Saindo disso, essa persona era a desse lindo Jesus com Seus
cabelos castanhos e Seu rosto jovem. E Ele foi tão gentil e
gentil e tão acolhedor. O trono estava bem na frente de uma
lareira, quase uma lareira aconchegante, que eu não esperava
de jeito nenhum. Uau. Tirou meu fôlego totalmente, tanto que
todo o meu ser acabou de se derramar com toda a força que
me restava e que eu podia reunir. O que não era nada, eu
estava tão impressionado com essa coisa toda.
Jesus! Deus! Jesus, meu Deus, meu Senhor está bem na
minha frente !! Eu lembro de derramar Seu nome de dentro de
mim ... JESUS !! E então eu acordei.
Clare: Whoo! Isso foi um grande sonho!
Ezekiel: Você mencionou um outro sonho que eu tive
algumas semanas atrás.
Clare: Sim, isso mesmo. Foi muito, muito curto, mas
realmente chamou sua atenção e tinha a assinatura do Espírito
Santo. Nós dois sentimos a unção nisso.
Ezequiel: Deixe-me mencionar aqui que nós baseamos tudo,
cada movimento que fazemos nas Escrituras. E se o Senhor
não nos der uma segunda e terceira testemunha das Escrituras,
nós não nos movemos.
E sei que fui ao Senhor em espírito de oração, pedindo a Ele
que desse algum tipo de rhema ou rhemas, algumas palavras
confirmatórias das Escrituras. Eu já tive sonhos que não eram
dEle, e eu já tive coisas sobre mentiras e todo tipo de lixo
nojento.
E então esses sonhos, um a um, eu recebi com lindas
Escrituras sobre alegria, Céu e realização, apenas o amor do
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Senhor. E eu só saber Às vezes, seria uma besteira. Agora
com as Escrituras do Espírito Santo, então eu sei que era
dEle. Além disso, esse profundo, profundo testemunho
interior, e aquele forte sentimento e sensação de que você está
tão comovido com isso, dura anos. Isso nunca vai embora.

Sonhos de Ezekiel sobre o Arrebatamento # 4
1 de Outubro de 2015
Clare: Então o que aconteceu, no seu sonho.
Ezekiel: Bem, nós chamamos de prática do arrebatamento. Eu
saí pelos fundos desta pequena tira de golfe artificial que
minha esposa me deu depois que eu estava me recuperando de
uma internação hospitalar. Ele aponta exatamente para o leste
e oeste. E eu saí e estive de pé sobre esta coisa, olhando
através dessas maciças árvores de Cottonwood que eles têm
aqui no Novo México. Através das árvores e pude ver as
estrelas, a lua e os céus - sendo dia ou noite, estive olhando
para o leste o tempo todo.
E eu brinquei por aí - eu tive esse cabo e corri e pulei e
pratiquei alguns voos.
Neste sonho, eu estava lá fora nessa pequena coisa do campo
de golfe, e estava olhando para o leste - e notei que as nuvens
começaram a girar meio que... como se estivessem se
congelando. Foi estranho. Eram nuvens, mas pareciam estar
se transformando naquelas dobras crocantes de plástico
celofane, como se fossem gelo ou vidro. E de repente, elas
estavam tomando forma: uma longa fila de uma extremidade,
a outra extremidade, e então duas longas filas vindo em
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minha direção como uma longa mesa. Então se formaram em
duas mesas paralelas longas vindo em minha direção.
Clare: Como uma mesa de banquete em forma de u?
Ezekiel: Sim, é exatamente isso - como uma ferradura, aberta
de um lado. Havia o convidado de honra e a mesa dos noivos
e, em seguida, essas duas mesas laterais para os convidados.
E você saiu e estava ao meu lado e eu disse: “Olhe, olhe! Há
algo ... ”E havia outras pessoas lá. Todos pudemos ver que
havia algo nas nuvens.
E ficamos tipo: "Espere um minuto - Você pode ver ... Sim,
há alguém se mudando para lá". Podíamos ver pessoas se
movendo ao redor das cadeiras e da mesa, e que estavam se
tornando mais claras e distintas. Mesas e pratos e montagens
e velas e louça ... e estavam chegando um pouco mais perto. E
nós estávamos vendo tudo isso - esse belo movimento
acontecendo.
De repente, podíamos nos sentir atraídos por isso - talvez
fosse apenas nossa paixão e desejo. E quando estávamos
sentindo aquele puxar e desenhar - veio Jesus ao longo e ao
lado, eu acho que pelo lado direito. E Ele era apenas ... Ele
usava uma túnica branca com uma faixa avermelhada, como
um roupão. E ele olhava para a mesa e descia um pouco,
conversava com um dos criados e, mais uma vez - eu não via
asas, não via asas de anjo neles - eram servidores de mesa. Do
tipo dos tempos antigos, com coisas como túnicas, coisas tipo
robe. Servos simples. E eles estavam checando. A mesa era
magnífica, bonita - cetim, toalha de renda branca, velas de
prata e ouro. Tudo isso era rico. E os servidores novamente,
assim como os anjos, com túnicas brancas e cinto.

40

Eles estavam preparando tudo e estavam começando a trazer
comida - e você simplesmente sabia! Quero dizer, isso apenas
me ocorreu em sonho ... Uau! A festa de casamento do
Cordeiro !!
E mais uma vez, boom! Eu acordei!
Clare: Ah não, eu quero ver mais !!
Ezekiel: Sim, eu estava pronto para ir e me sentar, sabe. E eu
pensei: "Uau, é estranho que eu tenha tido esse sonho - eu
nunca penso na festa de casamento ou naquele momento ..."
Clare: Você escreveu uma musiquinha depois disso, não foi?
“High Table.(Mesa Alta)” Lindo. É só uma palavra, é tudo
que a música era.
Ezekiel: Eu não consegui compôr nenhuma letra…
Clare: Ah, mas foi tão lindo!
Ezekiel: Apenas uma coisa " “It was a high table (Foi uma
mesa alta)” (cantando) Então você ouve essas harmonias
chegando ...
Clare: Você gravou isso?
Ezekiel: Não, ainda não. Algumas coisas são tão preciosas e
apenas algumas palavras que você não quer adulterar ou
mexer nisso.
Clare: Bem, eu estou colocando na sua lista ... por favor,
grave e eu colocarei no Youtube junto com esta entrevista.
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Ezekiel: Quando o Espírito Santo me der isso, será ótimo.
Mas nesse meio tempo, isso é exatamente o que era. Foi alta e
erguida. Era uma mesa alta. Foi magnífico! E eu estava
pensando, 'Por que eu teria um sonho como esse?' Porque eu
não gosto muito de casamentos e festas e ouro e prata ... Eu só
quero continuar com os negócios, entrar no céu e ir para a
Cabana de Lua de Mel, por assim dizer.
Eu só quero amar o Senhor, estar em Seus braços e apenas
estar lá. Continuar com uma vida linda com Ele no Céu. Mas
por qualquer que seja suas razões, Ele trouxe isso. E a
sensação de que eu acordei e que ficou comigo é: "Essa coisa
é REAL. Este negócio é real. Há uma mesa real com
configurações reais, está realmente sendo preparada, Ele está
checando os preparativos - Ele está pronto para nos trazer !! "
Clare: Eu acabei de colocar uma mensagem, acho que foi
ontem. Foi o que o Senhor me disse durante o meu tempo de
oração, Ele veio a mim durante o meu tempo de oração e me
disse: “Tudo está pronto e eu estou na porta. Mas eu estou
esperando pela palavra do Pai. ”E eu o repreendi, porque sei o
que as Escrituras dizem, que Ele não sabe o dia e nem a hora
... que “nenhum homem sabe o dia e a hora”, então Eu o
repreendi e disse: “Eu simplesmente não posso acreditar que
Você - Todo Poderoso Deus - não sabe ... nada? Como pode
ser isso??"
Ele foi muito gentil comigo, disse que a razão pela qual Ele
não sabe a hora e o dia é porque Ele está tão perto de Sua
Noiva, que Ele está tão apegado e a ama tanto e tem tantas
expectativas, que Ele não... Ele não pode se afastar da
imagem inteira para dar o disparo de chamada. E o Pai dando
o disparo dirá a Ele quando chegar a hora. Então Ele
abandonou o privilégio de saber a hora, o dia e a hora. Mas
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Ele está pronto porque sabe que pode acontecer a qualquer
momento.
Ezekiel: Sim, Ele teria que desistir disso porque você
pensaria, ‘bem - Ele pode dar as cartas ou fazer qualquer
coisa - Ele é Deus’. Mas se Ele escolheu colocar isso em
espera...
Clare: Deixe isso nas mãos do Pai, que de certa forma está
mais distante da situação. Eu posso entender isso, entender
totalmente.
Ezekiel: Bem, eu não tenho certeza do que isso significa ou
quais são as implicações teológicas das Escrituras… tudo que
eu sei é que isso me deu uma perspectiva diferente quando
você trouxe isso adiante. E isso é, eu não estou implorando e
implorando e implorando ao Senhor para voltar e nos
extorquir daqui tanto, porque ... Ele disse isso. Ninguém sabe
o dia e a hora, nem mesmo o Filho ... somente o Pai.
E eu estive pensando todo esse tempo, "Bem, certamente
agora você sabe, porque você é Deus! Mas se Ele não sabe, se
ainda é assim que Ele disse que estava nas Escrituras, então
isso me fez acalmar um pouco, ser mais pacífico sobre isso não estar puxando tanto o Seu manto, suplicando a Ele ...
"Senhor! Por favor, eu só… !!
Mas também me levou a ir ao Pai ainda mais e dizer a ele:
“Papai.” E é isso que Ele é para mim agora. “Papai, por favor,
você sabe que eu amo Jesus. Eu preciso Dele, Eu O quero
tanto, eu tenho que tê-lo. Eu não posso sobreviver sem estar
totalmente unido a ele. Eu tenho que tê-lo completamente. Eu
tenho que estar com ele completamente, por favor. ”Eu
implorei a ele algumas semanas atrás naquele pequeno campo
de golfe, olhando para o céu. Fiquei acordado a noite toda
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com lágrimas apaixonadas ... Tudo que eu podia dizer é que o
desejo era tão forte de simplesmente estar com ele,
finalmente, de uma vez por todas. Mas isso me levou a dizer:
"Uau! Então eu acho, sim - há almas que ainda precisam ser
salvas, e você me deu mais tempo de uma vez.”
E o coração do Pai, tenho certeza, é salvar almas. Mas haverá,
como o Senhor disse, certo? Chegará o momento em que o
Pai dirá...
Clare: Ok, bem, isso é o que eu ia compartilhar com você, é
que o Senhor ... ontem à noite quando o Senhor estava
falando comigo sobre isso, a gente podia sentir a ansiedade
em Seu coração sobre toda essa situação. E basicamente o que
Ele estava dizendo é que Ele está sendo ignorado, Suas
advertências estão sendo ignoradas, as pessoas ainda estão se
casando, se dando em casamento, correndo em compras,
comprando e vendendo - elas ainda estão cuidando de seus
negócios e não estão… Mesmo que a Internet, por exemplo,
tenha sido inundada com toda essa informação sobre sonhos e
visões sobre o retorno do Senhor - apesar de tudo o que está
acontecendo, eles ainda não estão prestando tanta atenção
quanto todos esses dons garantem.
Como resultado disso, o Pai sabe qual é o equilíbrio. Ele sabe
quanto tempo ... apenas, Ele sabe quando "apertar o botão"
por assim dizer. Quando der a palavra, porque Ele pode ver o
equilíbrio daqueles que estão tentando mudar e se afastando
do pecado e reformando suas vidas e ouvindo a Mensagem - e
os que não estão. O que o Senhor me disse ontem à noite é
simplesmente que está chegando ao ponto em que poucas
pessoas estão ouvindo e, portanto, isso poderia acontecer a
qualquer momento. A qualquer momento, porque chegará um
momento em que o Pai dirá: "Basta!"
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Ezekiel: Sim, isso é o que realmente me chamou a atenção.
Isso realmente me impressionou quando Ele nos disse "não
vou lutar com o homem para sempre".
Clare: Certo. “Há uma janela da graça. Está aberta há muito
tempo, mas eu preciso encerrar agora, temos que seguir em
frente.”
Ezekiel: Eu recebi as Escrituras ontem em meu tempo de
oração sobre aquele que tinha entrado na Festa de Casamento
e que não estava vestido adequadamente, e como o Mestre
veio e disse: "Meu amigo, como é que você entrou não
vestido adequadamente?"
Eu sei que o Senhor tem apontado para mim, trazendo para o
fundo do meu coração, minha alma e minhas memórias,
coisas que talvez eu tenha esquecido ou que eu não tenha
prestado muita atenção. E ele realmente, realmente, tem me
dado uma verdadeira graça para sentir arrependimento, para
sentir arrependimento sobre coisas que eu nunca, jamais me
arrependi antes.
Mas as coisas parecem mais sérias agora. Não há algo como,
"Bem, isso é apenas uma pequena coisa. Isso é apenas uma
pequena mentira branca.
Algo sobre a Sua presença, Sua majestade, Sua pureza. Sua
integridade intocada. À luz disso, queridos, você vê TODOS
os lugares e isso enruga seu vestido de noiva e você quer
fugir! Você não quer aparecer na frente dEle com isso. E acho
que Ele está nos dando a oportunidade de limparmos um
pouco mais dessas coisas.
Clare: Ah, absolutamente!
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Ezekiel: Certo os erros, diga que me desculpe, peça perdão ...
tudo o que temos para voltar e acertar. Certo com alguns erros
aqui.
Clare: Bem, o próximo ensinamento em que estou
trabalhando é como reconhecer a Noiva. E o tópico que o
Senhor parece estar realmente enfatizando é a humildade.
Claro, você sabe, porque você teve que passar por isso
comigo, eu estou reconhecendo o meu orgulho mais do que já
tive antes, e estou mais enojada comigo do que eu já estive
antes. E ainda assim o Senhor está me encorajando que Ele
está trabalhando com isso.
Eu acho que a Noiva não será perfeita até que Ele a
aperfeiçoe. Mas se ela assumiu o compromisso de ser perfeita
e está a caminho - acho que Ele recebe isso como o produto
acabado, por assim dizer, porque Ele sabe que vai acabar com
ela.
Ezekiel: Certo. Não podemos fazer isso sozinhos, mas acho
que Ele quer que tenhamos um coração para estar bem diante
dEle.
Clare: Bem, obrigada por compartilhar tudo isso. Talvez em
algum momento possamos compartilhar nosso testemunho.
Nós dois tivemos experiências de conversão maravilhosas há
mais de 30 anos e, em algum momento, compartilharemos
essas experiências também.
Ezekiel: Sim, meio que nos bateram uns nos outros alguns
anos depois disso. Essa é uma outra história.
Clare: Eu só quero agradecer a vocês pela família do Youtube
por ter sintonizado e se vocês gostaram disso, deixe-nos uma
curtida se quiserem, ou deixem um comentário.
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O Arrebatamento e a Guerra Nuclear Sonhos &
Palavra Profética
3 de Novembro de 2014
O sonho que tive da aniquilação nuclear de Miami e a
mensagem e a promessa que veio com isso apenas alguns dias
depois.
Eu sonhei que estava em uma praia de areia branca em um
oceano subtropical e um pequeno barco de pesca estava
próximo com redes de pesca e implementos de aparência
primitiva. Era óbvio para mim que eu não estava na América.
Era um dia de sol, talvez no meio da manhã ou no começo da
tarde e eu estava ocupada limpando uma rede de pesca
quando me virei e olhei para trás, por cima do meu ombro
direito e vi uma nuvem de primeiro tamanho no horizonte
distante. Ele rapidamente começou a inchar, ficando cada vez
maior e percebi que uma cidade ao longe, embora eu não
pudesse vê-la, acabara de ser atingida por uma bomba
atômica.
Eu gritei: "Oh, meu Deus!" E acordei do sonho.
Imediatamente, eu sabia que o sonho havia sido do Espírito
Santo. Tudo que eu podia fazer era orar por misericórdia.
Mais tarde, procurei a localização da cidade e determinei que
era Houston vista da costa leste de Baha, ou Miami, vista de
uma praia cubana. Tenho certeza agora, olhando para trás,
que eu estava olhando para o norte, então teria sido em
Miami.

47

“Senhor, quero saber mais sobre o que vai acontecer no
mundo e o que posso fazer para ajudar. Você sabe que eu não
queria me intrometer em coisas que estão muito além de
mim.”
Naquele momento, foi durante minha oração, diante de mim,
uma linda praia branca e arenosa, cercada de águas
cristalinas. Havia algo estranho, no entanto. Todo o caminho
até a praia, até onde os olhos podem ver, grandes massas
cinzentas foram jogadas ao longo da costa. Quando olhei mais
de perto, percebi que eram corpos humanos. Foi tão horrível
que não me atrevi a olhar mais de perto.
Eu me voltei para o Senhor e perguntei solenemente: "Onde
estamos?"
Ele respondeu: “Nassau nas Bahamas.
“Haverá carnificina como nunca foi vista. Você se lembra
da mensagem que lhe foi dada há muitos anos? "Não tema
a morte, ó 'habitantes justos da Terra'".
E eu lembro disso, e vou compartilhar com vocês no final
desta mensagem.
Nós estávamos agora suspensos sobre a Terra entre as
Bahamas e Miami. Jesus estava chorando e eu estava em
choque. Foi uma massa enegrecida. De imediato, pudemos
ver de perto e não havia um sobrevivente se mexendo.
“Você está me ouvindo?”, Perguntou Jesus.
A dormência engoliu todo o meu ser e eu simplesmente não
conseguia compreender o que estava vendo.
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Ele começou de novo. “Você ainda estará na Terra quando
isso acontecer, mas muito rapidamente depois eu vou
levar vocês dois para longe no Arrebatamento.”
Eu perguntei: "Quanto tempo depois disso você vai nos levar,
Senhor?"
Ele respondeu: "Dentro de uma semana."
"Sete dias?"
“No máximo. Não há razão para você estar aqui depois
desse ponto.
"Senhor, eu não sei o que dizer."
“Tal carnificina como esta nunca antes caiu sobre a Terra.
Nunca foi possível a um homem infligir esse tipo de dano à
Minha Criação. Não fosse o Fim logo se aproximando, eu
interviria - mas isso deve acontecer desta maneira para o
cumprimento das Escrituras. Como você está saindo tão
rapidamente, você finalmente entenderá: não é necessário
armazenar nada. Nada para se preocupar, escassez ou
falta”.
Acho que vale a pena notar aqui que tem havido muita
confusão sobre quando o arrebatamento acontecerá: antes da
tribulação, depois da tribulação, no meio da tribulação. Eu
acho que é digno de nota o que o Senhor disse sobre a vinda
do Filho do Homem no 29º versículo de Mateus 24.
Mateus 24: 29-31 Imediatamente após a tribulação daqueles
dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas
cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados; e então
aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; e todas as tribos
da terra se lamentarão, e eles verão o Filho do homem, vindo
nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará
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os seus anjos com grande som de trombeta, e eles ajuntarão os
seus eleitos desde os quatro ventos, de uma extremidade do
céu à outra.
O ponto que eu gostaria de fazer aqui é esta série de eventos
que se encaixa neste esboço particular que o Senhor deu e
que, se você fosse ver a Terra de cima e houvesse uma troca
de mísseis nucleares de um lado para outro entre o Meio
Leste e EUA e Europa, seria um caos sem precedentes. E,
claro, de toda a liberação de poluentes dessas bombas, o sol
escureceria e a lua não iluminaria. Tudo isso se encaixa nesse
perfil. Em que o Senhor envia seus anjos para as quatro
direções para reunir Seus eleitos - isso faz sentido. E a
estrondo da trombeta - faz sentido que isso seja o
arrebatamento. Então, realmente faz sentido que essa guerra
atômica comece antes do arrebatamento. Isso não quer dizer
que isso é a Tribulação, isso é algo diferente. Esta é uma
guerra, uma troca nuclear que irá causar estragos no planeta e
talvez jogar as coisas para fora do curso no céu e certamente
obscurecer o sol e a lua.
Eu tomo essa profecia, esta palavra do Senhor muito a sério e
isso explica muito para mim como tudo isso poderia
acontecer e ainda ser um arrebatamento pré-tribulação.
E como um aparte aqui, isso é muito interessante para mim.
Eu estava começando, bem, você sabe, nós temos um banco
de alimentos, eu estava pedindo comida extra para guardar e o
Senhor me repreendeu por fazer isso.
Ele disse: "Não, eu não quero que você faça isso". Então eu
dei toda aquela comida e parei de fazer isso. Eu não entendi
porque, mas ele me explicou aqui. Eu gostaria de deixar
comida para outras pessoas, mas por obediência eu não vou
fazer isso.
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Uma coisa é certa - as Escrituras serão cumpridas. A
misericórdia deixa espaço ilimitado para que Deus intervenha,
mas certas coisas devem acontecer. Está em Suas mãos e nas
orações de nossos corações fazer com que a maior
misericórdia possível possa ser derramada sobre o mundo e as
almas daqueles envolvidos nestes eventos. Especialmente a
graça da conversão a essas almas que não o conhecem.
Outra coisa nesta mensagem, no momento em que o
Arrebatamento aconteceu logo após a guerra nuclear em
nosso solo que chamou minha atenção, é que haverá uma
tremenda quantidade de luto e arrependimento que acontecerá
entre os cristãos neste país e no mundo. Uma tremenda
quantidade de olhar para suas vidas e se arrepender.
E acho que este provavelmente será o toque final nas vestes
da Noiva - as coisas que estão penduradas ali, penduradas e
penduradas por tanto tempo. E a enormidade da situação, as
coisas vão cair logo em seguida, só vai explodir nas vestes,
porque as verdadeiras prioridades da vida - amar a Deus,
amar o próximo, a eternidade e as últimas coisas - elas
aparecerão. E isso estará muito fortemente em nossas mentes
neste momento. E acredito que essa será uma das forças que
ajudarão a preparar a Noiva.
Eu ainda acho que há grande possibilidade nesta mensagem e
grande mérito de que Ele esteja vindo para a Sua Noiva em
um momento de turbulência inacreditável e agonia na
sociedade.
Mais tarde nesta visão Ele continua:
“Diga-lhes por mim, aqueles que estão destinados à
espada, se você for pego em meio a esses eventos e estiver
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inocente dos pecados dessa cultura, arrependa-se e
reforme-se em Mim, use a coroa dos mártires e a grande
glória será sua no Céu, porque você sobreviveu com a sua
alma intacta e permaneceu fiel a Mim em uma geração
impiedosa e imprudente. Você sofreu por sua fé, tudo, do
ridículo à exclusão. Eu estive presente com você cada vez
que você sofreu reprovação pelo bem de Meu Nome.
Então sua recompensa está a caminho.
“Entenda que uma vez que este tempo de sofrimento
incomparável comece, os vivos terão inveja dos mortos.
Pois naquele tempo, haverá grande Tribulação, tal qual
não tem sido desde o começo do mundo até agora nem
nunca existirá. Há grande alegria esperando por você e
sua recepção no céu será a ocasião de festa e alegria. Seu
tempo de exílio está quase no fim.
Então, vários anos atrás, (entrando na mensagem que Ele me
deu) vários anos atrás eu estava em uma viagem missionária
na América do Sul e vi a abóbada do céu azul profundo como
se fosse de um ônibus espacial. A Terra estava claramente
diante de mim e havia mísseis sendo lançados de um
continente para outro. Eles pareciam se originar no Oriente
Médio e desembarcar na América. Quando eles bateram,
nuvens cinza esfumaçadas pairavam sobre a área e
espontaneamente algo como o Quatro de Julho com fogos de
artifício subiu aos céus até o Trono de Deus. Os fogos de
artifício ascendendo ao trono de Deus eram as almas dos
justos.
Eu ouvi isto: “Não temas a morte, ó justos habitantes da
terra”.
Então o Senhor começou a falar. “Veja, eu trarei devastação
nesta Terra, não pelo Meu desígnio, mas por seus próprios
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homens, ó ímpios entre a humanidade. Você que
perverteu a verdade e roubou os pobres: você também
lamentará e chorará; pois o que você projetou para
destruir os outros será sua própria ruína.
“Verdadeiramente está escrito de você: Quem quer que
cave uma cova cairá nela; e aquele que rola uma pedra, ela
retorna sobre ele. Provérbios 26:27
“Ai, ai, ai de ti mau entre a humanidade. Pois a hora da
tua grande ruína está sobre ti, mas os meus justos
brilharão como as estrelas no firmamento. Não temas a
hora da tua morte, pois naquele dia estarás comigo no
Paraíso e herdará a tua recompensa eterna, pois a ti dei
uma coroa de vitória.
“Para aqueles que tiveram uma participação no
planejamento do fim dos pobres e indefesos do mundo,
enquanto se preparavam para se salvar, está escrito:
Isaías 28: 15-18 Porquanto, vós tendes dito: “Nós temos feito
um pacto com a morte, e com o inferno estamos de acordo;
quando o transbordante flagelo vier atravessar, ele não
chegará até nós, porquanto nós temos feito das mentiras nosso
refúgio e sob a falsidade temos nos escondido. Portanto,
assim diz o Senhor Deus: Eis que eu ponho em Sião por
alicerce uma pedra, uma pedra à toda prova, uma preciosa
pedra de esquina, um alicerce inabalável. Aquele que crer não
se apressará. Também porei o juízo por linha e a justiça por
prumo. E o granizo eliminará completamente o refúgio das
mentiras, e as águas transbordarão o lugar de esconderijo. E
seu pacto com a morte será anulada e seu acordo com o
inferno não prevalecerá; quando o transbordante flagelo
passar, então vós sereis pisoteados por ele.”
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E esse foi o fim da sua mensagem.
Então, é um encorajamento para os crentes e um aviso para
aqueles que planejaram todas essas coisas. Sem entrar nos
detalhes, está em toda a Internet - o tipo de intriga, enredos e
planejamento que aconteceram para nos preparar para este
tempo, preparar-se para este tempo e limpem e aniquilem
tanto da América quanto da população mundial.
Mas o Senhor tomará aqueles que são justos e eles subirão ao
Céu como estrelas ascendendo ao Trono.

Terremoto no Anel de Fogo do Pacífico e Evento
Nuclear de Wyoming
23 de Novembro de 2014
Nós temos muitos sonhos, mas muito poucos carregam a
assinatura do Espírito Santo. É um certo tipo de conhecimento
e urgência que sentimos profundamente em nosso interior ... e
muitas vezes eles podem ser apenas avisos em sonhos para
que possamos orar para que os eventos sejam mitigados ou
nem mesmo aconteçam.
Sonho Profético do Evento Nuclear em Wyoming
Este é outro sonho que eu tive sobre uma explosão atômica
em Wyoming. É muito curto. Eu me encontrei em uma
clareira no deserto onde havia muito pouca vegetação. Era um
estacionamento grande em uma encruzilhada. Havia
caminhões da imprensa e da mídia, câmeras e jornalistas
espalhados em uma atmosfera geral de pânico.
Houve apenas uma explosão nuclear em Wyoming. Isso
devastou uma área muito grande, que agora estava restrita a
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qualquer pessoa que entrasse. Até mesmo os jornalistas que
estavam se preparando para ir ao ar estavam em riscos de
envenenamento por radiação. Eu me lembro neste sonho que
os céus estavam muito escuros e parecia estar em algum
momento no inverno.
Quando olho para trás, penso muito sobre Yellowstone e a
possibilidade de uma erupção lá, mas eu tenho que dizer que
quando fui checar os detalhes desse sonho, muito
especificamente disse que havia algum tipo de energia
nuclear. Evento que aconteceu em Wyoming. Eu sei que
existem vários silos que não foram desativados em Wyoming,
então eu não sei se tem algo a ver com isso ou não.
Este sonho foi em 5 de abril de 2007. Que você mantenha
essas pessoas de Wyoming em oração para que o Senhor
tenha misericórdia e impeça que coisas como essas aconteçam
por causa de nossas orações.
Sonho Profético de um Terremoto no Anel de Fogo do
Pacífico
Este é um sonho que aconteceu em 31 de dezembro de 2006:
um terremoto devastador. O Anel de Fogo balançava para a
frente e para trás como uma tigela cheia de geleia. Um
profundo pesar recaiu sobre minha alma em oração e vi o que
parecia ser uma depressão muito áspera em forma de tigela na
Terra, cheia de líquido balançando para frente e para trás, de
um lado para o outro. Eu reconheci esta formação como o
Anel de Fogo no Oceano Pacífico quando o Senhor me elevou
no espírito acima da Terra.
Abaixo de mim estava a cidade de São Francisco em ruínas.
Eu vi um homem saindo dele atordoado e ferido. Ao sul, onde
Los Angeles estava, algo sujo estava flutuando por um objeto
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pontudo que se projetava da água. Eu reconheci isso como o
topo do arranha-céu. Afundou-se lentamente na água até não
poder mais ser visto. Eu vi um vulcão ao norte ao longo da
costa. Todo o lado direito (sudeste) voltado para a montanha
havia se derramado e desmoronado. Toda a costa oeste tinha
uma forma diferente que eu não reconheci.
O espírito dentro de mim começou a chorar quando eu gritei
"Misericórdia, Senhor, misericórdia" repetidas vezes. E então
uma nova oração ecoou,
“Arrependimento, Conversão”
"Arrependimento, Conversão."
"Misericórdia, Senhor, misericórdia."

Estado de cada alma revelada, Sonho Profético
15 de Dezembro de 2014
Este é outro sonho profético de Ezekiel que ocorreu no
inverno de 2001. Naquela época, estávamos morando em um
refúgio de montanha em uma cabana, sem água, eletricidade,
muito primitiva.
Eu tinha acabado de alimentar nossos cavalos e pegar madeira
para a noite. Como eu estava muito cansada, fui dormir cedo
e durante a noite fui transportada para um grande estádio de
futebol. Houve um jogo profissional em andamento e
milhares de torcedores lotaram as arquibancadas. Eu estava
sentado no lado sul do campo quando notei um avião
comercial voando baixo sobre as luzes do estádio.
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De repente, tudo parou instantaneamente como se estivesse
congelado no tempo. O avião estava tão baixo que eu podia
ver os passageiros pelas janelas iluminadas. Durante um
período de cerca de três minutos, todos os espectadores,
jogadores e passageiros aéreos, juntamente com pilotos,
treinadores, assistentes e trabalhadores, cada pessoa foi
iluminada de forma transparente de dentro para fora. Cada
alma ficou imediatamente visível em detalhes perfeitos.
As lindas almas levantaram suas mãos, alegrando-se e
louvando a Deus. As almas negras e carbonizadas caíram de
joelhos e choraram amargamente, implorando por perdão com
sincero arrependimento. As criaturas esverdeadas balançaram
seus punhos em bravo desafio a Deus.
Em um piscar de olhos, tudo voltou ao normal. O jato rugiu
por cima, os jogadores voltaram ao movimento. Era como se
tudo continuasse de onde havia parado.
No entanto, muitas pessoas rapidamente fizeram uma pausa.
Muitas ficaram totalmente desnorteadas com o que acabara de
acontecer.
Alguns começaram a chorar lágrimas de alegria, sabendo que
haviam sido perdoados. As lindas almas permaneciam em um
arrebatador êxtase. Infelizmente, outros começaram a sacudir
a cabeça e encolher os ombros, descartando tudo como nada.
Eles simplesmente ficaram de pé e se afastaram.
Senti uma sensação de peso e tristeza por aqueles que
estavam tão arrogantemente seguindo seus próprios
caminhos, sabendo que serão rejeitados tão deliberadamente
pelo desprezo dessa graça tão misericordiosa do Senhor por
Sua última ajuda para a salvação deles. E esse é o fim do
sonho.
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Vamos orar continuamente por tantas almas que, com pleno
conhecimento, correrão para o inferno, à beira do abismo,
com tão orgulhoso desprezo por Seu amor e bondade. Vamos
rezar para que, de alguma maneira, seus corações endurecidos
sejam suavizados e tocados nas últimas horas.

NOM e Tropas Russas & Franco-Atiradores
Norte-Coreanos em Solo Americano, Sonho
Profético
21 de Novembro de 2014
Eu tive alguns sonhos muito sombrios algumas noites atrás.
Isto foi há duas noites - 17 de dezembro de 2014. Eu tive
muitos sonhos assim nos últimos dois anos, e eu meio que os
descrevi como sonho de pizza - mas depois de falar com meu
marido sobre isso, comecei a entender que o Senhor estava
me mostrando as coisas que estão por vir. Por essa razão,
compartilharei esse sonho com vocês e, quando me lembrar
de outros, também irei mencioná-los.
Muitos daqueles sonhos que nunca escrevi. Parte do problema
é que eles eram tão escuros que você simplesmente não quer
se lembrar. Mas este foi um sonho da Nova Ordem Mundial e
foi durante a Tribulação. A Nova Ordem Mundial estava no
controle total. Pareceu-me que tudo havia se encaixado para
eles. As pessoas eram ascendentes, saudáveis e bonitas. Elas
estavam envolvidas em todas as áreas do mundo, controlando
tudo o que acontecia.
Não havia como conseguir comida. E eu não tinha a Marca da
Besta. Eu não pude colocar gasolina no meu caminhão e ir
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para a montanha onde tínhamos nossas cabanas, nosso retiro e
ermida. Eu pensei comigo mesmo: "Mesmo se nós
estivéssemos lá em cima, não haveria comida. Mas então,
talvez eu pudesse pegar uma carona até lá e encontrar algo
para comer.
Era como se estivéssemos totalmente presos: sem comida,
sem gasolina, sem jeito de chegar lá. Parecia muito sombrio e
desesperador.
Bem, nesse sonho eu estava na cidade em algum lugar - e eu
estava visitando uma senhora, uma pobre mulher que vivia
em um parque de trailers. Eu podia ver uma antena parabólica
de disco em um campo vazio a cerca de duas ruas. Foi em
uma rua movimentada como uma avenida em uma área
industrial com linhas elétricas de alta potência. Eu tinha o
entendimento de que eles estavam rastreando dispositivos nos
itens comprados na casa, mesmo na comida, como cereais e
enlatados. Isso me deixou com raiva e eu sabia que uma
antena estava nos rastreando, então eu fiz uma coisa - e por
minha vida, pessoal; Eu não me lembro do que fiz. Foi
provavelmente algo no Nome de Jesus. Não sei o que foi, mas
o prato da antena caiu e começou a rolar até parar. Totalmente
desativado.
Havia uma jovem que era da Nova Ordem Mundial que
entrou no trailer. Ela e eu meio que batemos de frente uma
com a outra. E ela disse: "Você quer que eu ligue de volta?"
Ela ligou antes que eu pudesse responder e uma van
estacionou do lado de fora do trailer e saíram cinco caras
grandes de dentro dela.
Eles entraram no trailer - e, na verdade, eles eram bem
comportados, não eram realmente intimidadores. Eles
entraram no trailer do jeito que a polícia entra em uma
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situação não ameaçadora, para checar o que estava
acontecendo.
Um dos homens de 20 anos sentou-se comigo no sofá e
começou a me fazer perguntas. Eu logo poderia dizer que
outra coisa estava em sua mente - não sei o que. Mas comecei
a dizer a ele: "Você realmente não acredita que essas pessoas
para as quais você está trabalhando estão em ascensão e com
você, não é?" Ele me olhou com interesse.
Eu continuei: "Eles vão usar você até que você não seja mais
útil, então eles vão acabar com você. Provavelmente deixar
você e seus amigos bloqueados quando uma bomba de
nêutrons acertar ou trancá-lo fora de suas cidades
subterrâneas e deixá-lo morrer da praga. De qualquer forma,
eles estão sendo usados pelos alienígenas, que são realmente
demônios enviados para destruir a Terra - e você está sendo
usado por eles. No final, eles vão conseguir o que semearam
para os outros também ”.
E o sonho acabou aí. Gostaria de ter mais para compartilhar,
mas é aí que acabou.
Ok, agora, aqui está outro sonho que é muito, muito curto,
então eu vou marcar essa mensagem. Isso foi em 11 de
novembro de 2014.
Eu estava sozinha na fronteira sul dos Estados Unidos,
provavelmente no leste do Texas. A Rússia ocupou com
tropas em toda a área. E estava nublado; Eu lembro que
estava muito nublado e escuro lá fora. Eles estavam bem
estabelecidos com botas no chão, edifícios, veículos e tudo o
que precisavam para ocupar nosso país.
Eu assisti dois oficiais de alta patente conversando e fazendo
planos para ir mais fundo para o país, tomar mais terreno. De
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alguma forma eles não prestaram atenção em mim e eu
consegui escapar. Saí sem ser detectado e comecei a me
mudar para o norte da área do Delta do Mississippi. Eu
acredito que cheguei até o norte do Arkansas. No meio da
floresta, comecei a ver atiradores norte-coreanos nas árvores.
Eles eram forças secretas, apimentando as florestas
profundas. E esse foi o fim desse sonho.
Agora, lembro-me de um sonho - não o tenho escrito, mas um
sonho de há 20 anos, em que vimos tanques russos nas
autoestradas do Texas, em Dallas. Tanques russos e veículos
russos, veículos do exército que se deslocam para a América a
partir da fronteira mexicana em torno de Dallas. Isso foi anos
e anos e anos atrás.
De qualquer forma, é tudo o que tenho para compartilhar com
vocês sobre sonhos agora. Se o Senhor quiser, teremos mais
para compartilhar com vocês mais tarde. Deus te abençoe
família. Muito obrigado pela atenção.

Lutadores Russos sobre Nebraska, Sonho
Profético
28 de Dezembro de 2014
Boa noite, preciosa família. Tive uma pequena folga aqui de
férias e fazendo um pouco mais de trabalho com música e
escrevendo músicas, então ... Estive fora, mas o Senhor meio
que me trouxe de volta com um estalo!
Esta manhã tive um sonho muito poderoso, que quero
compartilhar com vocês. Começou em algum lugar, eu diria,
no Meio Oeste - ou pelo menos em uma área que se parecia
muito com o Centro-Oeste. Foi na América, nos Estados
Unidos. É sobre caças e drones russos que estavam
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sobrevoando nosso espaço aéreo e nos atacando. Então, vou
em frente e começarei a contar o sonho.
Eu não tenho certeza da localização exata, mas parecia estar
em algum lugar como Nebraska, fora de uma grande cidade,
cerca de 20 quilômetros ou mais. Era terra aberta, terra arável
em vastas áreas. Casas modernas, com cerca de um ou dois
quilômetros de distância, estavam espalhadas aqui e ali obviamente
essas
pessoas
estavam
confortáveis
financeiramente - elas tinham SUVs, ATVs em seus nomes.
Os dois lugares onde eu estava, haviam duas casas lado a
lado. Eu estava visitando uma família com crianças pequenas.
A casa era meio moderna e recém-construída, e eles tinham
filhos pequenos. Eles estavam tendo uma pequena reunião
casual com seus vizinhos na sala de estar, e o assunto era a
invasão russa da América, que parecia iminente.
Agora, lembro que a mãe estava preparando o jantar, e ela me
mostrou algum tipo de rolo de carne gourmet com corações
de alcachofra que ela iria preparar. As crianças estavam em
casa, e acredito que foi no meio do verão, porque algumas das
coisas em seu jardim estavam prontas para a colheita.
Notei-a falando sobre seus vizinhos, notei um pouco de
rivalidade em sua voz sobre a cozinha do vizinho e parecia
que havia algumas invejas entre as duas mulheres, nas duas
famílias. Então, kkkzi decidi dar um curto passeio até a casa
do vizinho para conhecê-la.
Suas casas eram muito semelhantes e os filhos de ambas as
famílias brincavam do lado de fora e apenas se divertiam. A
mulher foi muito cordial e mostrou-me o que estava
preparando para o jantar.
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Não tenho certeza de quando tudo começou, mas de repente
ouvimos jatos de combate voando baixo e se aproximando.
Nós todos saimos para ver o que era e alguém os reconheceu
como russos.
Agora, a primeira vez que os vimos, eles estavam indo do sul
para o norte - como se estivessem voltando de algum tipo de
surtida, e voltando para sua fonte. Porque daquele ponto em
diante, todo caça que sobrevoava a gente, vinha do norte. Ao
longe, começamos a ver fumaça e um avião explodindo no ar
a alguns quilômetros de distância. Mais caças russos vieram
do norte, mas desta vez eles foram acompanhados por drones,
você conhece aqueles grandes drones cinzentos com o tipo de
cabeças de golfinhos neles? Era esse tipo de drone. E
enquanto eu não vi nenhuma explosão ou bala no chão, eu
sabia que eles estavam nos atacando.
Houve um pouco de calma por algum tempo e saímos para
olhar. Vimos fumaça ao longe, e alguém disse que a fumaça
era de fazendeiros que haviam incendiado deliberadamente a
borda de seu campo para prejudicar a visibilidade.
À distância, outro caça russo explodiu, então eles começaram
a entrar de novo: um caça, com um drone arrastando-se ao
lado dele. Todos corremos para nos esconder debaixo de uma
lona de mesa de piquenique montada no quintal. Isso acabou
sendo uma escolha tola, porque veio um helicóptero, e eu vi o
pouso derrapar no chão atrás de nós. E ele estava bem em
cima de nós. Eu pensei: "Oh, essa foi uma má escolha! Eles
vão pousar bem em cima de nós e ficaremos arrasados!
E então eu acordei. E esse foi o fim do sonho.
Quando contei a Ezekiel sobre o sonho, ele citou a Escritura
em Lucas: Assim como foi nos dias de Noé, assim será no dia
da vinda do Senhor. Pois os homens estavam comendo e
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bebendo, casando e se dando em casamento até o dia em que
Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos.
Bem, obviamente isso é o cumprimento da palavra do Senhor
sobre guerras e rumores de guerras que ocorreram antes do
arrebatamento. E o que dizer que eles não vão estar
acontecendo na América antes do arrebatamento?
Absolutamente nada. Isso é apenas parte da condição
mundial. Guerras e rumores de guerras, e estávamos entrando
em uma guerra com os russos neste sonho.
Agora, isso parece aplicar essa situação nas Escrituras, porque
as mulheres estavam envolvidas em pequenas disputas e
refeições gourmet. Eu perguntei sobre abrigos contra bombas
e eles disseram que não tinham nenhum. Os homens não
estavam em modo de crise, eles estavam sentados
confortavelmente em suas poltronas conversando sobre as
coisas. Então bateu. E lá estavam eles: como patos sentados
em uma galeria de tiro, totalmente indefesos.
Então, vamos orar sobre essas coisas, orar pelo melhor
resultado. Eu realmente acredito que esse sonho tinha a
assinatura do Espírito Santo. Tudo o que podemos fazer é orar
pela misericórdia de Deus, para que aqueles que precisam
estar preparados estejam preparados. E como eu disse antes, o
Senhor nos prometeu guerras e rumores de guerras. Há
guerras acontecendo em todo o mundo, e a América não é
diferente de qualquer outra nação. Bem, eu não deveria dizer
isso - porque nós tivemos nossos pontos muito bons e nossos
pontos muito ruins. Somos tão vulneráveis a guerras quanto
qualquer outra pessoa.
O Senhor te abençoe e vamos orar uns pelos outros.
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Sonho profético de um Evento Apocalíptico nos
EUA
11 de Fevereiro de 2015
Meu marido, Ezekiel, teve um sonho ontem à noite, ou hoje
de manhã, de proporções apocalípticas. O sonho em si não foi
longo e não mostrou muitas coisas, mas o que ele mostrou, eu
acho que foi bastante significativo. Então, vou em frente e
vou direto aos negócios aqui e relacionar o sonho com você.
Ezekiel: Eu estava andando por uma avenida que parecia estar
bem longe do oceano, quando lençóis e ondas de vento e água
começaram a cair do céu. Equipes de notícias estavam
circulando e aparecendo em lugares diferentes, e fiquei
imaginando o que poderia estar acontecendo. Partes de
prédios estavam caindo e os carros estavam virados de lado.
Eu corri para um posto de gasolina para me esconder sob o
dossel e, assim como eu ia perguntar a alguém o que estava
acontecendo, três criaturas de aparência de águas-vivas
vieram voando pelo ar e se prenderam a um sinal.
Olhei em volta e havia pessoas deitadas no chão - talvez
quatro de cinco, aqui e ali. Essas criaturas pareciam estar
nelas também. Algumas outras criaturas estavam mortas, em
grupos. Muitos deles estavam muito traumatizados e
terrivelmente desorientados, quase em algum tipo de choque
enquanto se agitavam ao redor, agarrando qualquer coisa que
pudessem agarrar.
Ondas e lençóis de água desceram do céu levando essas
criaturas do alto no ar. Parecia haver outras espécies e vi
algumas arraias pequenas, mas não consegui identificar todas
elas. Eles não eram nada maiores que uma grande tartaruga
marinha.
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A estrutura do posto de gasolina estava começando a
desmoronar e notei que mais e mais grupos dessas criaturas
marinhas já haviam se unido a outros prédios e carros.
Enquanto eu andava mais e olhava mais perto, serpenteando
em direção a equipes de reportagem e policiais, havia muitas
pessoas cambaleando em estado de choque. Eu pude ver mais
claramente que estas eram criaturas reais do oceano.
Completamente fora de seu elemento. Não apenas as águasvivas, mas os grupos de caranguejos-ferradura também
estavam sendo soprados pelo vento e se prendendo em todos
os lugares a pessoas, prédios e carros.
Virei-me para caminhar de volta para a avenida e o tráfego
começava a subir, com os carros indo para o lado da estrada.
Eu dei uma olhada mais de perto para ver o que estava
causando o problema e havia tartarugas marinhas
completamente fora de seu elemento - elas estavam lutando
para atravessar a estrada, em muitos lugares. Eles estavam
sendo soprados pela chuva em cachos e amontoados por toda
a área. Meio como pequenos rebanhos de tartarugas marinhas.
Muitas pessoas estavam para baixo, havia muitos gritos - eles
estavam apenas tentando fugir dessas coisas vindo do céu e
aterrissando sobre elas. Eu não sabia o que dizer, pois parecia
que todas essas criaturas estavam sendo levadas pela
tempestade - mas não chovia. Foram lençóis de água.
Nesse momento, acordei e contei a minha esposa sobre o
sonho. E sua primeira pergunta foi: “O que poderia fazer com
que as criaturas do oceano voassem pelo ar, carregadas pelo
vento, acabando em terra firme?” E deduzi que deve ter
havido uma perturbação maciça no oceano. Não sei se foi
causado por um meteoro, um tsunami ... mas minha primeira
impressão foi de que era algum tipo de bomba ou míssil que
explodiu no mar com um impacto tão grande que quase
esvaziou uma área de bacia costeira, já que isso parecia estar
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mais para o interior. Eu digo maciça, porque a área onde isso
aconteceu não parecia estar na costa, mas no interior.
GRANDE ponto de interrogação.
E esse é o fim da narração do sonho. Isso é uma coisa
incrível. Quero dizer, pode ser o meteoro que as pessoas estão
falando, muitos meteoros sobre os quais falamos. Poderia ser
alguma coisa ... um pouco "presente" da Rússia. Quem sabe?
Há tantas coisas diferentes que poderiam ter sido. O Senhor
naquela época não revelou a fonte disso, mas a cena em si era
aterrorizante. As criaturas do mar apenas voando pelo ar em
lençóis de água e aterrissando em todos os lugares - era
realmente muito assustador.
Nós oramos sobre isso e fomos às nossas Escrituras e
sentimos que o Espírito Santo colocou Sua assinatura neste
sonho ou nós não estaríamos compartilhando com vocês.
Certamente é bizarro.
Então, o Senhor te abençoe, família e obrigado por nos
sintonizar.

Sonho profético de Ezekiel - Deslocamento do
Polo Magnético,
Rochas caem do céu, Carnívoros Híbridos
24 de Fevereiro de 2015
Clare: Meu marido Ezekiel teve um sonho nas primeiras
horas da manhã que eu vou me relacionar com você.
Ezekiel: Eu pareço estar em algum lugar em Montana, no
lado sudoeste dos contrafortes, em um amplo vale logo abaixo
das montanhas cobertas de pinheiros. Eu estava com um
grupo de cerca de 10-12 trabalhadores florestais com
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diferentes caixas de ferramentas e instrumentos, pranchetas e
antenas. Eu era voluntário - um ajudante auxiliar.
Todos nos espalhamos em uma linha torta de noroeste a
sudeste e caminhamos lentamente pelo campo, longe da linha
das árvores. Fiquei ouvindo muito barulho na área da linha de
árvores: pessoas gritando umas com as outras, caminhões e
carros também, pois havia uma estrada de acesso na área.
Então notei alguns civis saindo das árvores em diferentes
áreas, e correndo para o campo em direção ao sudoeste, longe
da linha das árvores.
Muitos dos homens da tripulação começavam a hesitar e a
olhar para trás, para os ombros, para as árvores.
Simultaneamente, o líder da equipe, que estava ao meu lado,
virou-se e disse: “Venha, venha! Vamos lá!"
Começamos a correr para o sudoeste, longe das árvores e
contrafortes. Virei-me e olhei para trás e para a esquerda, bem
a tempo de ver grandes pedras caírem de cima. As pedras não
estavam em chamas, eram apenas pedras de um e dois pés e
pedregulhos da cor do arenito. Mas eles estavam voando de
uma distância tão alta no céu para o campo logo atrás de nós.
Então eles começaram a nos ultrapassar e pousar ainda mais
além de nós. Eu pensei que era pela graça de Deus que não
fomos atingidos.
Então notei rebanhos de alces, búfalos, ursos e outros animais
saindo dos bosques e das árvores por toda parte - e correndo
colina abaixo em pânico. Infelizmente, essas pedras e outras
maiores que começaram a cair começaram a atingir muitas
delas, matando-as instantaneamente.
Comecei a correr em direção aos animais, e o chefe da equipe
começou a gritar: “Não corra para lá! Não corra assim!
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Olhei ladeira abaixo para a direita e vi enormes criaturas de
aparência anfíbia subindo o amplo vale em nossa direção.
Eles tinham a forma de salamandras, tendendo a uma forma
de baleia - com bocas enormes e dentes muito grandes e
afiados. Eles eram negros-acinzentados com barrigas
esbranquiçadas, cerca de 30 centímetros de comprimento e 6
metros de altura. Sua pele parecia úmida e seus pés tinham
mudado - eles pareciam curtos, embora houvesse barbatanas
ali. De alguma forma, foi lhes permitido que eles andassem na
terra.
Eles estavam bem à nossa frente, descendo o vale, e se
aproximando de nós e assim que os búfalos e outros animais
os encontraram, abriram as mandíbulas escancaradas com
dentes enormes e completamente engoliram e comeram
muitos dos animais que fugiam em um único movimento. Um
por um. Era quase como se estivessem subindo a colina e os
animais estivessem correndo direto para a boca.
Lembro-me do chefe da equipe gritando de volta: "Não vá por
esse caminho - não vá por esse caminho!" Então nós nos
afastamos um pouco para a esquerda.
A cena mudou e nós estávamos em uma unidade de triagem
que tinha sido montada para cuidar dos feridos. Uma coisa
muito estranha começou a acontecer. (Sim, como se a outra
coisa não fosse estranha - isso era bem estranho!)
A gravidade da Terra começou a se inverter ligeiramente, e
qualquer coisa leve - como grama, detritos, etc. começou a
flutuar no ar. E você pode sentir a sensação estranha em seu
corpo, como se todos os fluidos corporais estivessem subindo
com um pouco de vertigem.
Eu ouvi dois médicos dizendo: “Coloque-o no chão. Coloqueo de cabeça para baixo! ”Eu olhei e vi um homem em algum
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tipo de dispositivo de respiração, e o tratamento de vapor
líquido subia até o topo do recipiente e não passava pelo tubo.
E eles tiveram que virar o homem de cabeça para baixo e
colocar o recipiente debaixo da cabeça, para que o vapor
subisse e entrasse no tubo e chegasse até ele, para que ele
pudesse respirar.
Então eu ouvi um homem gritando atrás de mim. Eu me virei
para ver um homem adulto, batendo em seu filho de 12 anos
com os punhos, impiedosamente no rosto. Ele o tinha contra
um carro. Quatro dos outros guarda-parques e eu rodeamos e
forçadamente tiramos o homem da criança, mas antes que
pudéssemos recuperar o fôlego, outras lutas começaram a
surgir entre muitas pessoas diferentes: casais, homens,
mulheres e até crianças.
Naquele momento, havia alguns cães da polícia na estação de
guarda - e eles começaram a atacar um ao outro
violentamente. Como se estávamos em uma área
relativamente arborizada, dois cervos chegaram perto da
estação e começaram a atacar uns aos outros agressivamente
com cascos e chifres. Era como se, de repente, alguma coisa
tivesse mudado todo o padrão de comportamento das pessoas
e animais. Até os pássaros estavam atacando um ao outro.
Naquele momento, eu tive quatro perguntas. Número um: O
que causaria que pedregulhos fossem deslocados e jogados a
uma alta altitude, fazendo com que eles caíssem sobre a
Terra?
Minha segunda pergunta foi: o que faria com que a gravidade
começasse a mudar - não substancialmente, mas levemente?
Obviamente, algo tinha ocorrido de proporções cataclísmicas
para desenterrar essas rochas e fazer com que a gravidade
mudasse.
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Número 3: De onde vieram essas criaturas bizarras? O que
poderia ter causado tais mutações em criaturas assim?
Por fim: o que causaria uma modificação de comportamento
tão dramática e instantânea, fazendo com que seres humanos
e criaturas se tornassem perigosamente agressivos uns com os
outros?”
E esse foi o fim do sonho.
Clare: Quando ele acordou, ele pegou suas Escrituras e abriu
para “Me chame e eu te responderei, e te direi coisas grandes
e ocultas que você não conheceu.” Jeremias 33: 3. E “o
Senhor nada faz sem revelar Seus planos aos Seus servos, os
profetas.” Amós 3: 7 E usando isso apenas para um teste, eu
só pude concluir que esse era um sonho profético do Espírito
Santo. De fato, ele abriu seu livro de Promessas Bíblicas ao
“Espírito Santo” quando perguntou sobre esse sonho.
Então, coisas estranhas, família - realmente estranhas. Mas
então, o Senhor disse que haveria muitas coisas estranhas.
Nossa única preparação é estar certo com o Senhor, amá-lo de
todo o coração e obedecê-lo. E orar e arrepender-se
diariamente de nossas falhas, e realmente pedir ao Espírito
Santo: “Por favor, Espírito Santo, mostre-me. Mostre-me o
que estou fazendo da minha vida: se estou pecando, se estou
falhando. Revele essas coisas para mim. Eu não quero
descobrir no último minuto. Eu quero agradar ao Senhor ”.
Então, nessa nota, Deus te abençoe, família. Espero que o
Senhor toque seu coração e o fortaleça pelo que está à sua
frente com o Seu amor e Sua paz.
Amém.

Sonho Profético: Alienígenas Disfarçados
9 de Março de 2015
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Bem, aqui estamos nós novamente, família. E isso é tudo
sobre um sonho que Ezekiel teve esta noite passada. Meu
marido é um homem muito cauteloso e muitas vezes
descobriu coisas ocultas e espirituais, nos impedindo de cair
em erro.
Depois que me foi dada a mensagem da parte 6, a que
precedeu essa, ele ficou muito preocupado porque sabe por
experiência quanto o Senhor odeia falar sobre alienígenas e
coisas que parecem fora deste mundo para a maioria das
pessoas. Então ele fez uma verificação séria sobre a
veracidade desta mensagem.
Dado isso, ele fez uma oração séria. Bem, durante a produção
dessa mensagem, um versículo das Escrituras de um site que
distribui Rhemas aleatórias aconteceu de aparecer… você
sabe, apenas “aconteceu”!
E dizia: Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu
interior fluirá rios de água viva. ”É João 7:38
Então, eu sabia quando estava finalizando a mensagem, que
realmente era o Senhor. Porque eu também tinha algumas
dúvidas, já que a natureza do material é bem distinto.
Mesmo que eu tivesse essa confirmação, e eu tivesse um
senso interno de que realmente era do Senhor, eu ainda não
iria publicar uma mensagem com a qual meu marido não
estivesse confortável. Porque eu honro totalmente e acredito
em seu discernimento e pode muito bem ser que eu estava
cometendo um erro - então eu estava disposto a colocar isso
em espera aqui.
Curiosamente, depois de orar por várias horas em busca de
nosso Senhor, meu marido abriu as Escrituras para a mesma
Escritura, Aquele que crê em mim de seu íntimo fluirá rios de
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águas vivas. E ele se sentiu razoavelmente seguro em dizer
que isso era uma boa confirmação.
Então pedimos a uma irmã no Senhor que está muito bem
preparada, para orar sobre estas coisas, e ela voltou com: “É
do Senhor e precisa em detalhes”.
Então, meu marido ouviu mais algumas vezes e ele decidiu,
você sabe, não é o tipo de coisa que ele gostaria de ouvir ou
dizer, mas ele realmente acreditava que isso é do Senhor.
Então, por precaução, eu orei e disse: “Jesus, por favor, dê-lhe
um sonho, para o caso de ele ter dúvidas?” E então ele foi
para a cama.
Bem, várias horas depois, ele acordou de um sonho que
confirma alguns dos conteúdos da mensagem.
Então aqui está o sonho.
(E eu quero dizer, todo o propósito do Senhor ao nos dar
essas mensagens é preparar os que ficaram para trás, então
eles sabem que Jesus profetizou que isso aconteceria antes
que a Igreja fosse arrebatada. Então, não há necessidade de se
desesperar, Deus está no controle. Não há dúvida sobre isso.
E o sonho começa:
Ezequiel: Eu estava em um campo grande e aberto. E notei
um homem de uniforme com uma bola e um morcego, e o que
parecia ser sua filhinha - ela estava correndo pelo campo e ele
jogava a bola para ela. Eu olhei ao redor e vários garotos do
ensino médio estavam começando a sair e praticar o jogo
juntos; Em poucos minutos, havia vários grupos de jovens
praticando beisebol em lugares diferentes.
Eu pensei comigo mesmo: "Oh, ótimo! Treinamento de
talentos de primavera. Este lugar estará cheio. ”Quando notei
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outros adultos trazendo cadeiras para assistir, encontrei um
assento e sentei ao lado de um homem mais velho assistindo
ao jogo de prática. Uma mulher se aproximou à minha direita
- quem eu assumi que era sua filha. Ela parecia uma dona de
casa e mãe normal de 30 anos, mas tinha os olhos mais
penetrantes e sorria. Havia algo extremamente magnético
nela.
Voltei minha atenção para os meninos no campo,
conversando casualmente com o homem ao meu lado. Eu não
percebi isso, mas ela sentou-se à direita de mim. Ao conversar
com o homem, ele perguntou qual era a minha ocupação e eu
respondi que era um missionário. Antes que ele pudesse dizer
outra palavra, nós dois nos distraímos com um bando de
grandes pássaros negros voando para o oeste. Este era um tipo
de pássaro muito incomum que eu nunca tinha visto antes.
Pareciam folhas grandes e negras flutuando ao vento. De fato,
ao invés de voar, eles pareciam estar apenas carregados pela
corrente.
Mais e mais grupos voaram sobre nós e foram tantos que
demoraram cerca de cinco minutos para eles passarem. Eu
disse ao cavalheiro ao meu lado: "Eu já estive em todo o
mundo e nunca vi esse tipo de pássaro - nunca".
Ele não parecia muito preocupado e disse que pássaros como
esse tinham sido vistos na área antes. Mas eles eram tão
estranhos. Eles pareciam uma espécie de precursor. Suas asas
não tinham padrões específicos, mas pareciam mais com
folhas grandes e pretas e seus bicos eram curvados e
enganchados para dentro. Muito estranho.
Minutos depois de os pássaros passarem, vi um navio
reluzente cor de cobre - uma aeronave que parecia um dos
nossos caças furtivos voando por cima. No entanto, estava
voando em um padrão estranho, como os pássaros. Então
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vários outros navios começaram a aparecer no céu e, assim
como os pássaros, pareciam mais estar flutuando em vez de
voar, como se estivessem sendo carregados ao longo da
corrente de ar.
Espontaneamente, todo o campo cheio de pessoas começou a
caminhar em direção ao oeste, na direção dos aviões, e
pudemos ver que eles estavam tocando não muito longe.
Muitos começaram a correr, já que a maioria de nós andava
apressadamente nessa direção.
Logo nos encontramos diante do que parecia ser um grande
complexo universitário de algum tipo. Na frente do campus
havia um grande centro acolhedor e vários membros da
equipe começaram a sair e cumprimentar todos nós. Eles nos
acolheram e todos nós seguimos ansiosamente quando a nossa
curiosidade ficou bem aguçada por isso.
Enquanto caminhávamos, o homem mais velho com quem eu
estava se desviou para o lado esquerdo. Eu estava no
cruzamento de dois prédios, então a mulher e eu fomos até
ele. Quando nos aproximamos, pudemos ver uma estranha
substância parecida com plasma na parede e em cima dele.
Parecia ser uma cor opaca, cinza claro.
Ela disse: "Você está bem?"
Ele se virou, enxugando o limo dele dizendo, “Aqueles
brancos, em branco, em branco, em branco. Eu sabia que isso
era eles. Eu nunca confiei neles de qualquer maneira. Eles já
fizeram isso antes e eu odeio isso. Eu não quero ter nada a ver
com isso. ”Ele simplesmente levantou as mãos e se afastou
em desgosto.
Enquanto isso, um dos recepcionistas fez sinal para que
entrássemos no prédio, o que fizemos.
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(Agora, tendo um lado aqui, os cinzas são alienígenas alienígenas demoníacos).
Nós olhamos para cima e podíamos ver mais dessas naves cor
de cobre voando acima e também pequenas naves casulo
brancas com civis reais como nós mesmos os pilotando. Uma
mulher de meia idade bem vestida nos encontrou e disse:
"Você quer voar ou aterrar?"
Eu respondi imediatamente: "Voar". Porque sempre tive um
grande interesse e desejo de voar.
A mulher ao meu lado que eu supus que era a filha do homem
não parecia responder. Nem a mulher se dirigiu a ela. Ela
simplesmente nos sentou na frente de um grande auditório.
Dois homens vieram com uniformes laranja de macacão e
vieram até a mulher ao meu lado, que eu já suspeitava que
poderia ser algum tipo de alienígena, embora eu não
acreditasse em tais coisas.
Eles a ajudaram a levantar de sua cadeira e instantaneamente
ela se transformou em um grande organismo flutuando entre
eles. Parecia ter a forma de uma espécie de lágrima de cabeça
para baixo, mas com células e vasos bombeando algum tipo
de fluido por toda parte. Parecia quase como uma ameba ou
parasita maior que a vida de algum tipo e simplesmente
flutuava entre os dois homens.
Obviamente, fiquei surpreso com isso, já que foi muito
bizarro. Mas o drama e a curiosidade, a atração pelo meu
desejo de estar no ar era tão forte que rapidamente mudei meu
foco de volta para o administrador da recepção. Vendo que
ela era a instrutora, eu estava desanimado com o pensamento
de tantas horas de instrução e escola fundamental, pois sabia
que essas coisas levavam um longo período de tempo para
aprender. Ela deve ter lido meus pensamentos, porque me
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disse: “Oh, não - isso não levará tempo algum. A cápsula é
muito fácil de usar e simplesmente fará o que você quiser
apenas com seus padrões de pensamento. É muito intuitivo
assim.
Na minha excitação, levantei-me do meu lugar e comecei a
caminhar em direção a um dos casulos para dar uma olhada
mais de perto. E quando eu fiz, surgiu uma personagem com
cerca de 15 pés na minha frente, de costas para mim, virandose para me encarar. Naquele momento, pude ver que era um
anjo de armadura reluzente que olhou intensamente nos meus
olhos e disse: “Pare! Não vá lá. Não faça isso.
Nesse momento, comecei a me despertar um pouco do sonho
e peguei minha Bíblia para perguntar ao Senhor se era dEle.
Antes que eu pudesse pegar meus óculos para ler, da
cabeceira da cama ouvi uma voz dizer “Fiel e Verdadeira” e
depois voltei para o sonho. Eu vi Jesus em pé na minha frente
com o semblante mais bonito e os olhos mais bondosos
dizendo: “Fiel e Verdadeiro”. Eu me voltei para uma
Escritura sobre Honestidade e Verdade. Eu não posso nem te
dizer qual era, mas eu comecei a voltar para o sonho.
E eu vi Jesus em pé na minha frente. “Eu sou fiel e
verdadeiro. Você pode confiar no que eu lhe dou porque é
honesto”.
Eu apenas perguntei ao Senhor se era realmente Ele e recebi a
Escritura sobre Honestidade ... e aqui está Jesus de volta no
sonho olhando para mim, dizendo-me que Ele é Fiel,
Verdadeiro e Honesto.
Então eu acordei e esse é o final desse episódio dos sonhos.
Clare: Então, há elementos nesse sonho que realmente se
comparam a algumas das coisas que o Senhor me deu na
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Parte 6 de Suas mensagens: O que está por vir. E foi uma
verdadeira confirmação para Ele que - apesar de ser algo
sobre o qual Ele não gosta de falar, mas é algo sobre o qual
Ele precisa falar agora - e isso foi uma confirmação.
Então, o Senhor te abençoe, família. Eu espero que esses
sonhos e essas mensagens sejam algo que você se apegue,
especialmente para os seus entes queridos que você sabe que
não serão arrebatados. Porque haverá tanta confusão que
começará a acontecer, que será absolutamente inestimável
para eles saberem que o Senhor predisse tudo isso antes de
sermos arrebatados.
Deus te abençoe, família. Mantenha-nos em oração por favor.
Obrigado!

O Objetivo do Presidente Putin, Mensagem
Profética e Visão de Jesus
20 de março de 2015
Olá, família. Já faz alguns dias desde que postamos. O Senhor
nos colocou em intercessão. Ontem à noite recebi uma visão e
uma palavra, basicamente.
Ontem à noite, em oração, o Senhor me convidou para dançar
com Ele - como faz sempre - em um grande salão de baile
cheio de noivas. E vi que eu estava em meu vestido de noiva.
Poucos minutos depois, vi o presidente Putin carregando um
revólver, bala por bala, colocando balas na câmara. E então
ele levantou e apontou para o coração da Estátua da
Liberdade. E havia uma bandeira americana voando na frente
da estátua. Eu não vi nada além disso - isso foi exatamente o
que vi.
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E perguntei ao Senhor: "Senhor, como você pode estar aqui
neste lindo e alegre cenário, dançando e desfrutando de sua
noiva quando os terrores da guerra estão se aproximando?
E isso é algo que eu realmente não entendi por um tempo então foi uma ótima oportunidade para perguntar a Ele sobre
isso.
Ele olhou profundamente nos meus olhos, de modo que não
havia como confundir com quem eu estava dançando ou
conversando, e disse: "Porque eu não estou reduzido. Eu
posso estar totalmente presente em ambos os lugares
porque eu não estou reduzido de modo algum." Eu estou
na plenitude da Minha Divindade dançando com você e na
plenitude da Minha Divindade, preparando-se para a
guerra." E essa foi a extensão da sua mensagem falada.
Certamente, somos criaturas humanas finitas, realmente não
podemos entender como isso pode acontecer. Eu acho que
você poderia classificar de “multitarefas” a Deus. Ele tem a
capacidade de fazer tudo e ter total atenção em tudo - e estar
totalmente envolvido em tudo o que está fazendo. Porque Ele
é onipotente - em todos os lugares de uma vez sem ser
reduzido de forma alguma.
Então, ele não me deu nenhum tempo em nada disso - essa foi
a extensão da visão. E enquanto isso, eu oro para que o
Senhor mantenha seu coração e mente em paz. Esteja pronto!
Porque não sabemos o dia nem a hora. Mas estou crendo,
continuem crendo nas palavras anteriores de que haverá um
incidente em Miami. Haverá um evento nuclear em Miami e
será a sinalização do Dia do Arrebatamento.
Só para deixar uma coisa clara: não sabemos o dia nem a hora
- não acho que o inimigo saiba sequer o dia ou a hora do

79

incidente em Miami - porque isso pode mudar de segundo a
segundo.
Eu quero compartilhar com vocês a Escritura que o Senhor
me deu, porque eu fui a uma Escritura em minha Bíblia,
pedindo a Ele para verificação da mensagem. E, claro, meu
marido passou por tudo isso.
Nenhum de todos os oráculos ficará incompleto. Tudo deve
acontecer no tempo designado para isso. Porque eu sei e
acredito que, seja o que for que Deus tenha falado, isso será
realizado. Acontecerá, e nem uma única palavra das profecias
se revelará falsa. Tobias 14:4 Da Bíblia da Nova Jerusalém
(eu realmente gosto dessa versão.)
Então, o Senhor abençoe a todos vocês. Por favor, ore por
nós. Precisamos de suas orações, para que possamos
permanecer no alvo e permanecer precisos. A razão que levei
alguns dias para conseguir isso é que eu estava sob correção
em algumas coisas – em situações reais e é o que você tem.
Eu tenho minhas falhas, assim como todo mundo, e ele não
costuma falar comigo quando estou fazendo algo que não
agrada a Ele, para chamar minha atenção.
Então, eu me arrependi, fui restaurada e esta foi a mensagem.
Então… se você quiser ouvir mensagens ininterruptas… eu
preciso de suas orações!
O Senhor te abençoe e te mantenha em Sua perfeita paz até
aquele Dia.
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O Domo da Rocha, Sonho Profético
7 de Setembro de 2015
O Senhor abençoe cada um de vocês, preciosos Moradores do
Coração. Muito obrigado por sintonizar nosso canal.
Eu tive um sonho pouco antes de acordar que tinha a
assinatura do Espírito Santo. Então eu vou compartilhe com
vocês.
Eu estava em um navio no mar. Não muito longe de nós
estava o navio do inimigo. O comandante de alto escalão do
navio estava lá com seu garotinho. Dentro da visão, vi o navio
inimigo e o comandante daquele navio ter vindo nos visitar.
Parecia haver uma atração muito forte que o garotinho tinha
com esse homem. Eu não consegui entender exatamente o
significado, exceto que o garotinho acabou sendo o filho do
comandante inimigo, que era muçulmano, e ele não sabia
disso. No entanto, o menino deveria ser o filho do
comandante americano, oficialmente. Isso é o que todos
pensavam, de qualquer maneira. Em outras palavras, pensavase que a criança era o filho do comandante americano, mas,
na verdade, ele era o filho do comandante do navio do
inimigo, o comandante muçulmano.
Parecia que todos eles eram amigos; embora eles fossem
considerados como inimigos, mas nos bastidores eles estavam
trabalhando juntos. Deveria haver um evento que ocorreria
em breve e o comandante muçulmano convidou o
comandante americano a ir e procurar. Estávamos em Israel,
estávamos na cidade de Jerusalém e o comandante
muçulmano estava andando por um longo corredor. Ele disse
ao outro comandante: "Venha, veja aqui, esta é uma visão
realmente boa - esta é uma visão perfeita". Enquanto ele fazia
sinal para que ele se aproximasse, pensei comigo mesma: "O
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que é que eles estão olhando?" Mal comecei a pensar na ideia
do que vislumbrei no topo da Cúpula da Rocha.
Enquanto isso, os navios ainda estavam no mar. O navio
muçulmano estava prestes a disparar uma bola de plasma,
mas três vezes o equipamento parou e a grande bola de
plasma caiu para um terço de seu tamanho original, quando
finalmente disparou.
Voltando para onde os dois homens estavam assistindo o
Domo da Rocha, era óbvio que eles estavam esperando que
ele fosse explodido. E finalmente, depois de um bom tempo,
o comandante muçulmano disse: "Algo deu errado. Ele errou,
ou algo deu errado '. Ouvi em minha mente:' Ou Deus
interceptou; nunca será visto novamente.
Então acordei porque alguém estava batendo na nossa porta.
Eu acho que o Senhor mandou que eles batessem para que eu
acordasse e lembrasse desse sonho.
Procurei o Senhor pelo significado desse sonho e o ouvi dizer
"Joel 2". Então, peguei a Bíblia e comecei a ler. E eu achei
muito interessante, porque todo esse segundo capítulo de Joel
é sobre o arrependimento das pessoas desviarem o julgamento
de Deus.
Agora, sobre o Joel 2. Literalmente falando, eu não acredito
que tenha a ver com essa situação, eu acho que foi figurativo.
Acho que o Senhor estava me mostrando a dinâmica por trás
da interceptação da bola de plasma. E tem havido algumas
pessoas que me perguntaram sobre um meteoro que está
vindo para destruir o mundo, ou o que seja - o Senhor não
falou sobre isso comigo.
Mas a bola de plasma neste sonho, eles se assemelham a
meteoros. E eu não sei se você pode diferenciá-los quando
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eles estão queimando. Eu não sei se é possível diferenciá-los.
Especula-se que o que aconteceu na União Soviética foi uma
bola de plasma, e não um meteoro, e que havia muitas bolas
de plasma sendo disparadas naquele momento. Então, é
realmente difícil dizer o que estava acontecendo, exceto neste
sonho, que era definitivamente uma bola de plasma que seria
lançada no Domo da Rocha pelo navio muçulmano.
Então, depois de procurá-lo pelo significado do sonho, e
lendo Joel 2 - as duas coisas que tirei dele, que eu senti serem
indicativas da dinâmica, foram:
1. Que todos os que moram na terra estremecem, porque o dia
do Senhor está chegando. Está bem perto. 2 Um dia de
escuridão e tristeza, um dia de nuvens e escuridão. Como o
alvorecer se espalhando pelas montanhas, um grande e
poderoso exército vem, como nunca foi nos tempos antigos,
nem jamais será nos séculos vindouros ... 12 “Agora mesmo”,
declara o Senhor, “retorne para mim com todo o seu coração,
com jejum, choro e luto ”. 13 Arranque o seu coração e não as
suas vestes. Volte ao Senhor seu Deus, pois ele é gracioso e
compassivo, vagaroso em irar-se e cheio de amor, e ele se
arrepende de enviar calamidade. 14 Quem sabe? Ele pode se
transformar e ceder e deixar para trás uma bênção.
E então o Senhor começou a falar comigo novamente, e Ele
disse: "O significado deveria ser óbvio para você, Meu
Amor. Eu adiei o evento que teria colocado as coisas em
movimento".
Lembra, pessoal? Que Ele falou sobre Ele estar esperando por
um certo evento acontecer antes de tudo entrar em
movimento?
Então eu perguntei: "A destruição do Domo da Rocha?"
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"Está certo."
"Este é o evento que você estava esperando por volta da
primavera?"
Está tudo pronto para funcionar como um relógio. Mas
mais uma vez, nós cedemos por causa das orações e jejum
de muitos ao redor do mundo, especialmente na Austrália.
Esse foi um evento de oração marcante que teve muito a
ver com o arrependimento de Vocês. Eu levantei meus
Vasos de Honra para ficarem na brecha e a Austrália teve
muito a ver com o atraso no julgamento. Por isso, todo
americano deveria ser muito grato.
“Agora, desde que cedi e fiquei de fora da execução
planejada em junho, as coisas mudaram. As prioridades
mudaram e eu mais uma vez adiei os planos bem
orquestrados das nações de aniquilar dois terços da
população mundial.
“Isso coloca novos problemas para o Meu Povo e novos
remédios também. E vou seguir em frente com o meu
santo exército de almas para lutar contra as trevas que
avançam. Reduzirá a Minha Glória, pois grandes serão as
vitórias. Não se enganem sobre isso; o arrebatamento
estava prestes a acontecer em junho.
“É por isso que preparei todos vocês para se posicionarem
e assumirem suas posições. Não é hora de sentar e
esperar; é hora de entrar em ação. É por isso que falei
com vocês sobre assumirem suas posições; Sua eficácia em
Me servir durante esta extensão de tempo terá um efeito
direto sobre quanto tempo posso evitar os eventos que
levaram ao arrebatamento.
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“Sim, eu sei, eu já ouço - muitos de vocês querem se sentar
e chorar, desistindo de seus esforços por Mim. Mas posso
dizer-lhes que as recompensas por sua fidelidade agora
pesam sobre tudo.
"Senhor, eu estou pensando em anos ... você está atrasando
isso por anos?"
"Não, estou pensando em meses."
Enquanto isso, também estou dando à Minhas Noivas
outra chance. As noivas que não teriam ido em junho,
estou dando-lhes outra chance de acordar e tomar novo
território para mim. Eu estou pedindo a eles para
entrarem em ação e se comprometerem com uma direção
que trará frutos para o Reino, não apenas sentados
esperando. Muitos estragaram os planos que eu tinha
para eles com esse tipo de pensamento. Eles também estão
tendo outra chance. Ah, isso é tão importante, Clare, mais
da metade daqueles que pensaram que tinham tudo junto
em junho ainda estavam muito aquém do que eu esperava
deles. Suas preocupações consigo mesmos os
desqualificavam.
“Desde então, muitos tiveram uma mudança de opinião e
estão encontrando maneiras de servir e se tornaram muito
mais sérios sobre como aproveitar melhor seu tempo. Eu
tenho visto muita melhora e terá muita misericórdia. Mas
para aqueles que ainda estão perdendo tempo, eu digo a
vocês: "Acordem! Não percam mais um dia de suas vidas
pensando em si mesmos. Minhas noivas devem ser sobre o
meu negócio, não os seus próprios.'"
"Senhor, existe realmente um meteoro ou isso é exagero?"
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"Você fica com o que Eu te dei e deixa o mundo seguir os
seus profetas. Se fosse importante para você saber, Eu
teria dito a você. Isso é bom o suficiente para você, meu
amor?"
"Sim, Senhor."
"Eu lhes digo o que é importante para vocês saberem. Não
especulo, trago o que é realmente necessário e deixo o
resto. Tantas pessoas agora estão muito agitadas e não
sabem o que fazer com elas mesmas. Eles estão amarrados
em nós de todo o tipo de profecias: essas profecias,
aquelas profecias. Uma vez que eles ouvem algo, eles o
lançam com todas as outras coisas. Uma vez que eles
ouvem outra profecia, eles a lançam com tudo o mais que
eles ouvem e ficam profundamente perturbados, a ponto
de não serem racionais.
“É por isso que ensinei as almas que escutam a Minha Voz
neste canal para ficarem longe de todas as especulações da
mídia. Isso não faz nada para edificar e construir, mas
muitos minam e sabotam as coisas que Eu tenho para eles
fazerem. Isso é deliberado da parte de Satanás para tirar
sua atenção de Mim e para sua própria sobrevivência.
Alguns até mesmo ficam doentes devido à preocupação.
Quando você sai de um canal em pânico, isso não é bom
fruto, a menos que você interprete mal o que está sendo
dito.
“Muitos têm deficiências auditivas e tendem a entrar em
pânico sem ouvir muito cuidadosamente o que Eu disse.
Os demônios também gostam muito de exagerar e torcer o
que foi dito até o ponto em que ele não se pareça mais com
a palavra original. Portanto, Meus Preciosos, sempre ouça
com muito cuidado e ouça novamente se você começar a se
sentir em pânico.
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“Bem, apesar de tudo, toda a minha mensagem esta noite
é para fazer o seu tempo aqui contar. Não fiquem
preguiçosos, em vez disso levantem-se, ponham a mão no
arado e não olhem para trás, nem se cansem de fazer o
bem. Quando vocês começarem a se cansarem, mudem o
equilíbrio da oração e do trabalho - façam mais oração,
menos trabalho. Desta forma, você será constantemente
rejuvenescido para a próxima rodada.
“Eu estou com todos vocês, realmente à sua direita,
fortalecendo-os na comunhão, refrescando-os na
adoração, protegendo-os durante todo o dia e cantando
canções de amor sobre vocês.
“Escutem minha doce voz; recebam tudo o que desejo lhes
dar sem culpa ou condenação. Estamos fazendo isso
juntos; vocês são verdadeiramente meus companheiros de
ajuda. Como então posso deixá-los definharem sozinhos?
Não, estou bem aqui ao seu lado, arando com vocês.
“Minha bênção de esperança está sobre todos vocês.
Amém."

O Que Aconteceu Com Todos Os Animais?
Seus Animais De Estimação Serão Levados No
Arrebatamento
27 de Março de 2015
Esta noite tenho algumas novidades interessantes para vocês.
Eu realmente acredito que o Senhor colocou uma visão
ungida em minhas mãos de uma mulher chamada Sheila. Ela
teve uma visão quando tinha 13 anos de idade - ela não era
cristã, não havia realmente nada de cristão em sua casa exceto
por uma foto de mãos juntas em oração e que seus pais nunca
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iam à igreja. Quando ela tinha 13 anos, ela experimentou uma
visão muito vívida, definitivamente um movimento
sobrenatural do Senhor. E a visão, creio eu, era do
arrebatamento.
Então, vou incluir a visão no final do vídeo. Não vai ser um
vídeo muito longo, o Senhor não estava em um bom lugar
para falar comigo esta noite. Ele não estava se sentindo
"bem", no sentido de que havia muito em seu coração e
mente.
Uma coisa que eu gostaria de mencionar a você esta noite é
que, quando eu entrei em adoração com o Senhor e eu O vi,
Ele me segurou com muito carinho, mas Ele tinha lágrimas
saindo de Seus olhos, fluindo por seus cílios e descendo pelo
lado do rosto dEle. Eu não fiquei em adoração por muito
tempo - Ele queria parar e falar comigo. Então parei e
começamos a conversar. O que está chegando é tão
inacreditavelmente doloroso para Ele, e eu pude sentir isso
hoje à noite, no final da mensagem você verá. Além disso, ele
não queria mais continuar conversando - ele simplesmente
não conseguia.
Ele começou a mensagem hoje à noite com estas palavras:
“A visão foi altamente precisa - vai acontecer do jeito que
ela viu. TODOS os homens me verão vindo nas nuvens não apenas cristãos. TODOS verão a Mim. Assim como
foi mostrado a ela, eu estarei indo assim.
“Crianças e animais de estimação também serão levados.
Eu não deixarei os queridos aqui embaixo para sofrer eles serão levados com vocês. Tentem não ficar
apreensivos, Meus amores, eu sei que vocês não estão
acostumados a Me ver assim. Por favor, acostumem-se a
isso. Foi assim que te apareci pela primeira vez, quando te
tornaste cristão, lembra-te?
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"Eu me lembro, Senhor."
Deixando de lado isso, a foto que estou usando no Youtube é
a maneira que tenho visto ele ultimamente, e acho que o
artista fez um bom trabalho nisso. É do Sudário de Turim. Ele
fez um ótimo trabalho de retratar com precisão o rosto, e há
alguma suavidade em seu rosto. Eu acho que as fotos que eu
tenho usado capturam mais do Seu Espírito e senso de Amor
e Ternura. Isso é mais do que eu estou acostumada, mesmo
sabendo que essas fotos nunca poderiam ser precisas de quem
- o Senhor REALMENTE se parece, objetivamente. Eu acho
que ele está me preparando para vê-lo do jeito que ele
realmente é, então eu meio que luto com isso. Nós tivemos
algumas pequenas conversas sobre isso.
Ele continuou: “Eu sei que você está nervosa e com medo.
Tente me abraçar perto do seu coração e eu vou te firmar.
Será glorioso - mais glorioso do que você pode imaginar. E
terrível e assustador também. Mas, você será criada em
tal êxtase que não se lembrará de nada sobre a Terra,
apenas a Glória transformando seu corpo e a elevando.
Isso vai ser perfeito. Há alguma coisa que eu faço menos
que isso? Não. Minha Noiva merece isso.
“Não chore por aqueles que ficaram para trás - este foi o
curso de suas vidas, o curso que eles devem seguir. Este
será o processo de refinamento que os levará à perfeição
... em Mim. “Sim, você pode dizer a todos que eu estou
levando os animais deles também: cavalos, gatos,
cachorros, pássaros, entes queridos - família - com todos
vocês. Posso dizer que eu nunca abandonaria essas
criaturas pobres e inocentes no pior momento da história,
quando elas te trouxeram muito conforto.”
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Quando Ele disse "entes queridos e familiares com todos
vocês" Ele estava se referindo ao fato de que os animais são
todos como uma família para nós.
“De novo e de novo, eu os usei para ministrar a você. Um
olhar em seus olhos, um toque, uma cutucada. Alegria que
eles experimentaram em seu doce abraço. Eles te amam e eu não os abandonarei para negligenciar e sofrer.
“Seus netos também. Alguns de vocês sofreram tal
alienação de seus filhos que eles privaram vocês do seu
direito de ver seus netos. Este será um tempo de
restauração para vocês, enquanto estes pequeninos são
removidos e levados para o céu.
“Muitos dos Meus ministros não têm conhecimento da
extensão da Minha Misericórdia às criaturas. Eles não
entendem o verdadeiro papel que os animais da Terra
desempenharam. Adão tinha comunhão com as criaturas
também. Mas, apesar de sua proximidade com os animais,
nenhum provou ser um companheiro adequado até que eu
criei a Mulher.
“No entanto, não subestime sua relação com animais e
animais de estimação. Eu os amo muito. Nenhum pardal
cai no chão que e eu não o abrace e o traga de volta ao
céu.
“No Céu, vocês se comunicarão livremente com eles, e a
maioria de suas interações serão momentos de amor e
brincadeira. Você nadará com golfinhos, deitará com
leões, deslizará com lontras, flutuará com ursos polares e
se acomodará nas gigantescas patas dos ursos pardos. Eles
vão recebê-lo com amor. Todas as coisas no céu estão
saturadas de amor. Até mesmo as abelhas expressarão seu
apreço por você”.
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“Oh, sim, Senhor! Eu lembro disso. Lembro-me de quando as
abelhas formavam um coração enquanto se agrupavam,
saindo da colmeia, mergulhavam as mãos no mel e traziam
alguns para nós. E eu mal posso esperar para comer essas
framboesas de ameixa!
“Tantas delícias, minha preciosa noiva! Tantas alegrias - à
sua esquerda, à sua direita. Abaixo e acima de vocês.
Vocês encontrarão prazer na Minha Criação, pois eu fiz
dela um reflexo do Amor por vocês. Quantas maneiras
posso dizer que os amo? Ver é acreditar ... tantas
maneiras. Apenas experimentem e vocês entenderão. ”
Naquele momento, lembrei-me de algo que precisava escrever
para meus filhos - sobre rotas para fora da cidade, mantendo
gasolina no tanque e coisas assim. Então, tirei alguns minutos
e fiz isso - o Senhor me liberou para fazer isso. Então voltei
para Ele e Ele ficou em silêncio.
E eu disse a ele: "Jesus?"
Sua cabeça estava baixa e Ele me disse: "É difícil para mim
falar".
Eu podia sentir que Ele estava engasgado.
“Isso é suficiente para hoje à noite, meu amor. Fique
perto. Não me deixe fora de sua vista. Vigie e espere
comigo.
"Jesus, você me assiste quando eu durmo?"
"Eu estou sempre ao seu lado - sempre."
Esse foi o fim da mensagem desta noite, da nossa troca.
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Aqui está uma transcrição do Sonho de que falei no início
desta mensagem:
Minha visão do retorno de Jesus Cristo
Eu ouvi o ditado que homens jovens têm visões e que homens
velhos têm sonhos. Eu era uma menina quando tive uma visão
de Deus. Eu tinha 13 anos quando aconteceu e isso não
aconteceu novamente desde aquele dia quente de julho de
1976. Tenho 49 anos agora, mas nenhum detalhe dessa visão
me deixou. Foi profundo e alterou a minha vida, mas ainda
jovem eu não sabia o que significava ou reconhecia o
significado que isso significaria na minha vida e nos outros.
Eu ponderei por um tempo e, eventualmente, eu apenas me
dei bem com a vida, e embora eu a tenha deixado de lado, ela
nunca foi embora. Nos últimos cinco anos, essa visão tem
estado constantemente em meus pensamentos, pressionandome a escrever e compartilhar com o mundo. Deus não vai me
deixar em paz sobre isso; Eu tenho que fazer isso. Não
consigo dormir à noite por pensar nisso; Eu me sinto como
uma uva em um lagar. A necessidade de fazer isso é urgente,
opressiva e urgente.
Eu acho irônico que eu tenha crescido no meio do Cinturão da
Bíblia, mas eu não tinha ido à igreja mais do que duas ou três
vezes na minha vida e isso estava limitado à escola dominical
quando eu era uma menina muito mais jovem. Eu não tinha
ideia do simbolismo ou o que essas coisas estranhas que eu
veria significariam para mim ou para qualquer outra pessoa.
Igreja, Deus e a Bíblia não faziam parte da minha família ou
das nossas vidas.
Minha mãe foi levada para a igreja quando criança e batizada,
assim como todos os bons batistas do sul em seus dias. Não
me lembro de ela ter ido à igreja quando era adulta, nem
nunca me lembro de ter visto uma Bíblia em nossa casa. Eu
me lembro da placa com as mãos em oração na cova que
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ficou lá por muitos anos, como acontece em muitas casas do
sul. Nunca fomos ensinados a orar, adorar ou louvar a Deus e,
como adultos, isso é algo que só agora estou aprendendo. Eu
tenho que acrescentar que quando minhas irmãs e eu éramos
muito jovens, eu me lembro de Mamma nos ensinando como
fazer nossas orações à noite. Você sabe, "Agora eu me deito
para dormir ..." Oh, sim, então havia a impressão sobre a
minha cama, aquela com o menino e a menina atravessando
uma ponte quebrada e caindo aos pedaços, e um lindo anjo da
guarda em um vestido rosa estava ajudando-os com
segurança. Essa foi a extensão do meu ensino bíblico.
Nada do que aprendi em nossa casa me preparou para o que
Deus me mostraria. Lembro-me de que, pouco antes de ter
essa visão, gostava de dizer a todos que era ateu. Não importa
que eu realmente não soubesse o que isso significava, muito
menos as ramificações do que eu estava dizendo. Eu acho que
eu estava fazendo isso pelo valor de choque, como todos os
adolescentes nos anos 70. Mas Deus me ouviu alto e claro e
viu minha boca inteligente. Ele conhecia o caminho
desobediente que minha vida tomaria e ele sabia que não seria
bonito. Eu acho que ele achou que eu precisava de uma ajuda
visual para me trazer de volta para Ele. Levei 30 anos para
voltar para o Lar.
Minha família terminou o jantar de domingo, que é o almoço
para aqueles que não são do sul. Todos decidiram ir ao rio
nadar e pescar, mas - por alguma razão, não queria ir. Eu me
senti cansado e eu só queria me deitar para tirar uma soneca,
então minha mãe me permitiu ficar em casa sozinha pela
primeira vez.
Era como qualquer outro dia seco, abafado e chato em
meados de julho no sul da Geórgia. Vivíamos no campo no
meio de campos arados empoeirados, estradas de terra e
bosques. Tudo parecia meio marrom e crocante, como se
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precisasse de chuva ruim. Assim que todos saíram, fui para o
meu quarto, que dava para a frente da casa e dava para o pátio
da frente, que tinha uma entrada de terra semicircular e ao
lado da entrada da esquerda havia uma velha árvore de
corniso, que aparentava ter pelo menos cem anos de idade. A
rodovia 341 corria de leste a oeste em frente a nossa casa, que
dava para o norte, e o milharal de que falei antes ficava do
outro lado da rodovia. Houve um ligeiro aumento no meio
deste campo e você não podia ver as árvores do outro lado,
por isso parecia um oceano de milho que seguia para o
horizonte.
Ao deitar-me na cama, olhando pela janela, contemplando o
que via diante de mim, comecei a ouvir música à distância.
Eu especificamente ouvi isso no meu ouvido direito e a
direção de onde veio me fez pensar na banda do ensino médio
que praticava várias milhas a sudeste de onde eu morava.
Quando as condições estavam certas, podíamos ouvir a banda
tocando, mas geralmente só ouvíamos a batida fraca da
bateria. Isso soou como trompetes e enquanto eu pensava
nisso, comecei a notar a música ficando cada vez mais alta,
aproximando-se cada vez mais rapidamente.
Em poucos segundos, o som não era apenas algo que era
exterior, mas também estava dentro da minha cabeça,
reverberando por todo o meu corpo. Foi tão alto e soou como
um raio caiu diretamente sobre a minha cabeça e, naquela
fração de segundo, o som da trombeta trovejou por todo o
meu corpo e por todo o mundo.
Num piscar de olhos, eu não estava mais deitada na minha
cama, mas estava do lado de fora do meu quarto e vi a cena
diante de mim com tremenda admiração. Ainda era meu
quintal da frente, só que agora tudo era diferente. As
trombetas continuaram a soar e vi que o céu azul e ensolarado
se tornara preto e as nuvens se agitavam e o vento soprava
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com uma violência que eu nunca havia experimentado.
O milharal era agora um mar de trigo dourado e maduro para
a colheita, e eu podia ver cada pedúnculo de trigo
individualmente, bilhões deles. E eu observei enquanto o
vento golpeava o trigo até que ele foi abatido, mas lutando
contra ele. Agora sei que a Bíblia fala várias vezes, no tempo
em que o trigo está maduro para a colheita, como o trigo será
separado do joio.
Então eu notei a árvore de corniso. Era meados de julho,
então é claro que eu sei que não deveria ter flores, mas a
árvore estava em plena floração. Eu nunca tinha visto nada
assim. Você não podia ver nenhuma folha na árvore por causa
das milhares de flores de corniso. Parecia como se fosse
iluminada por dentro por uma luz de neon branca brilhante e
brilhava gloriosamente contra o céu escuro.
Agora, eu sei que a Bíblia diz que nenhum homem sabe o dia
nem a hora em que Jesus retornará, mas se observarmos os
sinais, poderemos conhecer a estação. Eu sempre senti que ele
poderia voltar na primavera, quando os cornisos estão
florescendo. De todas as coisas que poderiam ter sido
destacadas nesta visão, por que a árvore de corniso? Eu
acredito que há uma mensagem especial nisso.
Assim quando eu estava tomando tudo isso, um raio encheu o
céu e as trombetas trovejaram sobre a cabeça novamente e em
um instante apareceram dois anjos. Eles estavam vestidos de
branco, encarando um ao outro no ar e tocando trombetas
douradas. Eles eram enormes e enchiam o céu na minha
frente e eu sabia que o mundo inteiro também deveria estar
vendo isso. Eu não achei que as trombetas pudessem ficar
mais altas, mas elas ficaram ainda mais altas, crescendo e
crescendo até ficarem bem grandes. E eu ouvi um forte grito
que foi mais alto do que qualquer coisa que você possa
imaginar. E com esse grito, as nuvens negras e violentas
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começaram a rolar por cima de si mesmas no centro do céu e
eu vi uma luz à distância.
Foi mais uma combinação de luz e limpeza das nuvens à
distância que me chamou a atenção. Quando olhei para este
raio de luz que clareou o céu, vi o que parecia ser um tremor e
um movimento à distância. Quando surgiu, vi Jesus em um
cavalo branco e atrás dele havia milhões de anjos ou santos
(eu não podia ver isso claramente) em cavalos brancos. Foi
nesse momento, quando percebi o que estava vendo, que ele
desapareceu e eu estava de volta ao meu quarto deitada na
minha cama. Tudo voltou ao normal e eu estava novamente
olhando para um dia ensolarado.
Como uma menina de 13 anos, eu não tinha ideia do que tinha
acabado de presenciar. Eu não tinha estrutura de referência;
Eu nem sabia o que era uma visão. Eu nunca ouvi falar dessas
coisas. Eu certamente não contei a ninguém sobre isso. Eu
não sabia como, e eu não queria que minha família pensasse
que eu era louca, mas - para ser honesta, eu estava começando
a pensar que eu estava ficando louca.
O tempo passou e eu o arquivei no fundo da minha mente,
onde ele reuniu teias de sabugo por muitos anos. De vez em
quando eu pensava sobre isso, mas sempre o arquivando
como um mistério não resolvido. Depois de todos os anos de
reflexão sobre isso, eu finalmente peguei uma Bíblia há 5 ou
6 anos atrás que tinha um concordância e procurei a palavra
“trombeta”.
A primeira Escritura que me enviou foi Mateus 24: 30-31: 30
e então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; e todas
as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o Filho do
homem, vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória.
E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e
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eles ajuntarão os seus eleitos desde os quatro ventos, de uma
extremidade do céu à outra.
A próxima Escritura que fui conduzida foi 1 Tessalonicenses
4: 16-17 Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado,
e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os
mortos em Cristo ressuscitarão primeiro; depois, nós, os que
estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados
juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e
assim estaremos para sempre com o Senhor.
Eu sei que o que me foi mostrado era do próprio Deus e desde
aquele dia, eu sabia que veria Jesus vindo para nós em minha
vida. O tempo é urgente e Deus realmente me pressionou para
compartilhar isso com vocês. Se você é um cristão, espero
que isso te abençoe e lhe dê segurança e que você compartilhe
isso com os outros. Se você não é cristão, peço-lhe que se
arrependa agora e peça a Jesus para perdoá-lo e ser o Senhor
da sua vida, porque nosso tempo é muito curto. A única
pergunta que as pessoas sempre fazem é por que sinto essa
urgência agora. A única maneira que sei explicar é que me
lembro de como me senti quando tive a visão. Eu não senti
como se estivesse vendo através de olhos de 13 anos. Eu me
lembro de como me sentia emocional e fisicamente e
espiritualmente. Me senti então como me sinto agora e é a
única maneira de saber como articulá-lo.
Se você acredita que esta foi uma visão da Segunda Vinda de
Jesus Cristo ou - se você gosta de mim - você acredita que
este foi um vislumbre do Arrebatamento que está por vir,
apenas saiba que isto era real e cada palavra disto é verdade.
Por alguma razão, Deus me escolheu para entregar esta
mensagem a vocês neste momento.
Eu não sou pregadora, nem professora, nem profeta. Eu sou a
pessoa menos provável a ser escolhida para entregar uma
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mensagem tão importante. Eu ponderei e orei sobre isso e
sinto que Deus me deu a seguinte analogia: Você tem dois
potes de barro. Um é perfeito, o outro cheio de buracos e
rachaduras. Qual deles permite que mais luz brilhe? Eu tento
enviar esta mensagem para 50-100 pessoas por semana
aleatoriamente.
Tenho orado para que Deus me leve a enviar isso para aqueles
que mais precisam e que eles possam discernir a verdade
nisso. As pessoas se perguntam que motivo eu tinha para
enviá-las a elas em particular. Muitos estão passando por
coisas em suas vidas agora que os fazem questionar, torná-los
famintos por algo tangível neste momento louco que vivemos.
As pessoas precisam de algo real para acreditar agora, quando
tudo e totalmente não é o que parece.
Eu aprendi que não posso fazer nada sozinho, preciso da
orientação do Senhor. Eu vivi uma vida de pecado e
devassidão a maior parte da minha vida adulta e eu não
achava que Deus pudesse gostar de mim, muito menos me
amar. Não há pecado que eu não tenha cometido, inclusive
assassinato. Eu fiz um aborto em 1989 e depois disso eu
soube que estava indo para o inferno, então eu realmente
vivia como se não tivesse nada a perder. Eu nunca pensei que
viveria para ver meus 30, mas agora tenho 49 anos e estou
apenas aprendendo que não precisava fazer nada para mudar,
exceto amar Jesus e deixar que Ele me amasse. Quando
finalmente abri a porta para Ele, Ele fez todo o trabalho. Ele
mudou meu coração, minha mente, meus pensamentos,
minhas ações, meus sentimentos. Tudo mudou quando dei
esse passo e percebi que Ele sempre esteve lá, levando,
guiando, esperando. Eu tenho paz e alegria e bondade e
preciosidade em minha vida que eu nunca soube que era
possível.
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Eu tenho essa visão em meu coração há 36 anos e eu só
compartilhei com algumas pessoas ao longo dos anos. Mas,
percebi que o que me foi dado era único e especial e para ser
compartilhado com os outros. Deus me pediu para escrever
este último outubro. Apenas ficou lá até meados de fevereiro.
Todos os dias Ele colocou no meu coração para compartilhar,
mas eu não conseguia descobrir como. Na terça de manhã,
acordei e a primeira coisa que pensei foi que eu tinha que
postá-lo no Facebook, Youtube e e-mail para todos os meus
amigos.
Quando terminei, sentei-me e senti que Ele me pedia para
mandar para os amigos deles também, e assim por diante. É
assim que você conseguiu isso. Deixe-me esclarecer algo:
Deus não fala comigo em uma voz audível. Mas Ele fala
através de insistência e incentivo e empurrando e até mesmo
incomodando às vezes. Eu tinha dúvidas sobre esses envios;
as pessoas são engraçadas sobre suas crenças, mas recebi
dezenas de e-mails que me incentivam a continuar, porque
isso fez uma diferença bem grande para eles.
Uma jovem que enviei e que professa a sua fé como wicca me
disse que ela não acreditava em um Ser Supremo. Na noite
em que eu mandei isso para ela, ela teve um sonho em que
Deus lhe disse que uma mulher que ela não conhecia estava
tentando ser a luz de Deus. Ela descartou isso como um sonho
bobo até que ela acordou de manhã e meu e-mail foi a
primeira coisa que ela leu. Ela disse que não duvida mais da
realidade de Deus. E depois de ouvir isso, eu não tinha mais
dúvidas sobre o que estava fazendo. Eu sabia que foi
inspirado pelo Senhor.
Eu também sinto que o jeito que eu estava vivendo minha
vida foi desenhado pelo próprio Satanás. Ele sabia que
chegaria o dia em que eu compartilharia essa visão com os
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outros, e acho que ele fez tudo o que pôde para garantir que
isso não acontecesse. Mas ele perdeu.
Amor e Bênçãos para vocês, amigos. Eu não sou Morfeu, sou
apenas uma mãe e uma avó que viveu e aprendeu.
Mais uma coisa: acho que uma maneira pela qual Satanás se
arrasta para nossas vidas é nos acusando e nos fazendo sentir
culpados e condenados. Ele quer nos separar da Fonte do
Amor e do perdão e graça e fé. Ele quer que acreditemos que
nunca poderemos ser bons o suficiente, que nunca
poderíamos merecer isso. Bem, ele está certo - não podemos
ser bons o suficiente e não podemos ganhar ou merecer isso.
Todas estas coisas foram dadas livremente na cruz do
Calvário. Nós só precisamos aceitar este dom gratuito que é
nosso.
Os que são muito perdoados… amam muito. Só porque nos
tornamos cristãos e amamos a Deus e a Jesus não significa
que nos tornamos pessoas perfeitas. Nós nunca ficaremos sem
pecado, mas - já fomos perdoados por isso. Pessoas que não
são cristãs dizem que, se Deus realmente perdoa, qual é o
ponto de mudar - apenas faça o que quiser. Eu costumava me
sentir assim também. Mas agora eu sei que quando Jesus
entra em seu coração, você não quer mais fazer coisas más,
quer agradá-lo, não machucá-lo.
A Palavra diz que somos salvos pela graça através de nossa
fé, que é um dom do próprio Deus.
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Seção 3
Mensagens para os Deixados para Trás
Palavras de Jesus

Jesus fala sobre: O que está por vir após o
Arrebatamento, Ordem dos Eventos - Parte 1
2 de março de 2015
Senhor, pedimos que você nos dê coragem e força. E para
aqueles que nos ouvem após o Arrebatamento especialmente:
Coragem, Paz e Confiança no Senhor. Ele tem planos
maravilhosos para nós.
Bem, esta é uma mensagem muito diferente. O Senhor mudou
de assunto - Ele está falando mais sobre o que vai acontecer
APÓS o Arrebatamento, e Ele está falando sobre as coisas
que Ele permitirá que aconteçam à América e ao nosso
continente, e as coisas que Ele NÃO permitirá que
aconteçam. E o que Ele tem reservado para a América depois
da Tribulação.
Então, apenas um pouco sobre isso, eu realmente ansiava por
saber mais sobre a sequência de eventos e entender como
todas as peças do quebra-cabeça se encaixam. E finalmente
cheguei ao auge ontem quando clamei ao Senhor, dizendo:
“Senhor, por favor… por favor. Tenha misericórdia de nós e
compartilhe conosco quais são seus planos. ”E Ele fez. E foi
muito engraçado como tudo começou, então aqui está para
você.
Eu tive um culto de comunhão e depois, quando recebi a
comunhão, o Senhor disse: "Vou instruí-la sobre essas
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coisas". A Escritura que me veio à mente foi: “Esta pobre
mulher chorou em voz alta e o Senhor a ouviu”.
“Mas eu não fiz nada para merecer esse conhecimento,
Senhor.” Você sabe, … jejuar por semanas… todas as coisas
que os profetas devem fazer, certo? Eu não fiz nada assim.
Então, eu não merecia esse conhecimento, mas tinha a certeza
que gostaria de tê-lo de qualquer maneira!
De qualquer forma, Ele disse: "Você achou por um
momento, que isso depende da sua justiça?"
E eu pensei por um momento, e disse: "Bem, eu acho que
talvez sim."
"Bem, você está errada. Tudo depende da Minha
Misericórdia. Meu Amor. E eu escolhi ser misericordioso
com você esta noite."
"Senhor, você é misericordioso comigo todas as noites."
"Verdade. Mas por que você acha que quer saber todas
essas coisas?"
E eu pensei por um minuto, e disse: "Porque você colocou
esse desejo lá?"
"Como você adivinhou isso?" Ele me disse sorrindo.
“Oh querido, Deus, por favor me ajude a ouvir com clareza e
precisão e a acreditar.”
"Uma oração muito sábia, meu amor."
"O Destruidor - o planeta Nibiru - não virá até o final. As
coisas que foram lhe mostradas devem acontecer depois
que você for levada. Este será um registro para que alguns
daqueles não percam a esperança, mas vejam claramente
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que Eu estou no controle, eles podem aceitar a Minha
Palavra, e isso não será desesperador.
"Eu quero que a humanidade confie em Mim e em Minha
Misericórdia. É por isso que eu tenho predito esses
eventos ... pelo menos em parte. Para ter algum tipo de
roteiro que lhes dê segurança, eles podem ver as coisas se
desdobrando e saberão que foi Eu quem predisse e que
estou no controle. Eu já disse isso, não disse? "
"Sim, Senhor. Você disse."
"Bem, Eu estou repetindo isso porque é muito importante
que os homens não caiam no desespero. A tentação de cair
no desespero será muito poderosa e com isso o Diabo
arrancará muitos de meus braços.
"Vocês devem saber, Remanescentes da Terra, haverá um
fim para a tragédia e chegará o dia em que tudo será
restaurado em pureza imaculada e o mal será
aproveitado. Nesses tempos, qualquer mal que emergir
será do coração dos homens, E haverá um batismo de fogo
para limpar a terra e os corações dos homens, que nunca
será esquecido pelos que permanecerem vivos.
“E, no entanto, com o passar do tempo, os homens
esquecerão como fizeram nas águas de Meribá e
novamente serão forçados a purificar o mal da Terra desta vez para sempre.
"O Destruidor (o planeta Nibiru) não virá até que você
seja removido, Minhas Noivas. Haverá uma temporada de
caos diretamente depois que você sair, em que nações
conquistarão nações e a Lei Marshall será instalada sob os
princípios da Sharia. Contudo isso, se não renunciarem a
mim serão mortos. Todos os que aceitarem a marca da
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besta perecerão. Mas saibam que a minha misericórdia
não conhece limites para aqueles que me chamam nestes
tempos.
Eu quero dizer algo apenas de lado aqui. Existe uma
tecnologia agora, que se você aceitar essa marca, isso pode
realmente afetar o seu pensamento. Elas podem privá-lo de
pensamentos sobre Deus e de fazer com que você pense mais
logicamente, e ter desprezo e desprezo por rejeitá-lo,
simplesmente estimulando partes do cérebro eletronicamente.
Eles também podem instruí-lo eletronicamente a entrar em
um frenesi louco e matar o que estiver à sua frente - para lutar
e matar.
Há muitas coisas que podem ser feitas agora, a tecnologia está
muito avançada. E quem aceita essa marca vai perder a
cabeça, literalmente. Sua mente estará nas mãos do governo e
o que o governo quiser ... bem. Isso é o que você irá fazer,
porque você será estimulado dessa maneira.
A outra coisa é o que está escrito em Apocalipse (na Bíblia)
que aqueles que tiverem a Marca vão sofrer terrivelmente dores, como picadas de escorpião por muitos meses. E eles
vão querer estar mortos, eles procurarão muitas maneiras de
morrer, mas não conseguirão. Isto está escrito em Apocalipse.
E para aqueles de vocês que não acreditavam que o
arrebatamento era real ... bem, era real. E a próxima coisa é a
marca – e isso também é real. E o sofrimento de ter a marca é
real, e você nunca será capaz de se arrepender e receber o
Senhor – então será o fim.
Então NÃO ACEITE A MARCA !!
Continuando com Sua Mensagem: "Levanta-te, meu povo,
chama-me e eu te salvarei. Confie em Mim, Confie em
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Mim, mesmo com suas cabeças. O que você sofre na Terra
não será nada comparado àqueles com a Marca.
"As bestas que você me questionou estão sendo
reproduzidas dentro da Terra. Elas também vão sair para
causar estragos no momento apropriado."
Ele está se referindo aos gigantes estranhos no sonho de
Ezekiel que acabei de postar há alguns dias. E pensei nisso
por um minuto e pensei: “Oh meu Deus! Os animais! Como
eles vão sofrer!
E o Senhor pegou em meu pensamento, e disse: "Os vivos
invejarão os mortos. Isso vale para todas as espécies, não
apenas para o homem. Eu não amo todas as criaturas com
ternura e devoção? Eu não os entrego todos os dias: água
para nadar, comida para comer, sol para aquecer ...
Minha providência para eles é abundante. Mas, eles virão
a Mim durante a pior parte, como muitos já têm e estão
felizes comigo no céu.
“Clare, eu amo todas as criaturas. Eu sei como aliviar o
sofrimento deles. Confie em mim."
"Senhor, eu não posso imaginar quanta dor isso fará com que
você olhe para a propriedade deles naqueles tempos."
"Toda a criação está sofrendo por essa geração
pecaminosa, Tudo. É a consumação e o auge do mal desde
o começo.
"As coisas vão se deteriorar gradualmente à medida que o
planeta Nibirú se aproximar e Satanás estiver com pressa
para impor sua agenda à humanidade. Haverá tentativas
desesperadas de forçar a marca e o sofrimento daqueles
com famílias será devastador. Mas, Eu vou estar com eles
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para dar-lhes força - apenas suportem até o fim, pois a
Coroa da Vitória espera por vocês.
"Quando as pessoas chegarem ao ponto em que não mais
acreditarão que há esperança, é quando eu voltarei e
restaurarei todas as coisas. Logo, na hora mais sombria,
Eu surgirei. Como no sonho de Ezekiel, permanecerão os
remanescentes de uma tecnologia que funciona.”
Vou fazer uma pausa aqui e inserir apenas algumas coisas. Eu
tenho lido sobre os Três Dias de Escuridão e orando sobre
isso. E, realmente parece estar correto que os 3 dias de
Escuridão serão bem no final, quando o planeta Nibirú se
aproximar da Terra, e os polos começarem a mudar
drasticamente.
De acordo com o sonho que Ezekiel teve algumas noites atrás
que eu postei - sobre aquelas estranhas criaturas e o homem
que tinha que ser virado de cabeça para baixo para que o
aparelho de respiração funcionasse, porque os fluidos tinham
que ir na direção oposta, chegará um tempo nos 3 dias de
escuridão, e o lançamento dos polos que serão ... bem,
demônios e terror serão abundantes na Terra.
Mas no momento em que o Senhor pisar o pé no monte Sião,
será o fim desses demônios. Seus anjos irão através da Terra e
do ar e Ele destruirá - Ele destruirá todos os demônios. Ou os
prenderá. Como as Escrituras dizem, presos por mil anos. Isso
definitivamente vai acontecer.
Mas isso acontecerá depois dos três dias de escuridão, que
serão concluídos pelo Senhor vindo com Seus anjos. Isso é o
que eu acredito.
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Então, muitas pessoas se perguntam: "Bem, que tipo de
tecnologia vai ficar depois de toda essa devastação?" Então, é
dessa forma que eu entendo isso. E o sonho de Ezekiel.
“Restaurações remanescentes da tecnologia que
funcionarão. Protegerei isso porque haverá necessidade de
comunicação. Continuarei a usar a Internet, rádio e
outras mídias para alcançar o Meu Povo com uma
mensagem de esperança. Nem tudo vai se desintegrar,
como você supõe. E eu não permitirei a bomba eletrônica
que fritaria toda a tecnologia".
"Eu realmente me perguntei sobre isso, Senhor."
"Não. É muito mais parecido com o filme que você viu."
(10.5 Apocalipse)
E naquele filme, pessoal, o continente da América estava
sendo dividido ao meio - havia um helicóptero sobrevoando,
observando a coisa toda.
"O arrebatamento será o começo do fim. Todos estão
esperando por isso. Não apenas os cristãos, mas os maus
também. Eles vão aproveitar para instalar seu sistema por
causa do desaparecimento de muitos. No entanto, isso
levará tempo. serão intervalos de paz.
"Seu país não será completamente destruído - massas de
terra, terremotos, a separação do continente não
acontecerá até o fim. Enquanto isso, haverá guerra em seu
solo. Eu lhes falei sobre Miami. Não dê ouvidos a outras
vozes. O que eu lhe disse é preciso.
O que Ele disse sobre Miami é que, quando uma arma nuclear
for usada na cidade de Miami - Ele estará nos arrebatando
nesse dia. Ou na mesma semana, possivelmente - mas tenho
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quase certeza de que será nesse dia, nesse mesmo dia. E isso
realmente se encaixa com os outros sonhos que Ele nos deu.
Por exemplo, quando Ezekiel foi levado em um ônibus
durante o Arrebatamento, ele observou milhares e milhares de
guerreiros descendo sobre a Terra. E a Terra estava em caos havia fumaça saindo da Terra.
Então, o que ele está basicamente nos disse é que haverá um
evento nuclear - ou vários eventos nucleares - e nós seremos
retirados da Terra logo depois disso. Então, Ele está repetindo
isso porque, você sabe, eu sou humana e penso assim comigo:
"Essa palavra é realmente segura? Há tantos cenários
diferentes por aí, Senhor. Você realmente estaria me dizendo
isso? ”E ele confirmou várias vezes que Miami será a chave.
E, para as pessoas que pensam: "Bem, está escrito: ninguém
sabe o dia nem a hora." Bem, ninguém sabe o dia ou a hora
em que Miami será bombardeada! Os russos poderiam
planejar isso por um tempo, mas a tecnologia poderia falhar e
não funcionar, então eles teriam que escolher outra hora. Ou
um monte de coisas diferentes poderia acontecer para impedilos de saber exatamente o dia e a hora em que isso vai
acontecer.
Mas Ele está dizendo que isso é um sinal do tipo: - "erga a
cabeça porque a sua redenção se aproxima". Isso também se
encaixa com a versão de Mateus, capítulo 24 de Mateus, que
após esse tempo de caos extremo, o Senhor virá.
“Senhor, sinto muito por ceder a outras ideias e ser fraca. Por
favor, ajude-me a ter total confiança em você. Por favor."
"Sua confissão leva o meu coração às lágrimas. (E eu vi
lágrimas escorrendo pelo seu rosto.) Você não está sozinha,
você sabe. O que Eu quero dizer é que as forças estão
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trabalhando contra você para causar dúvidas e
escrúpulos. Mas Eu ouvi o seu clamor, Meu amor e irei te
ajudar.
"Clare, olhe para Mim."
E naquele momento eu olhei para a tela do meu computador
para olhar para Ele. E Ele estava bem atrás do PC, sentado
bem atrás dele olhando para mim. E o rosto dEle ficou tão
visível que eu quase podia tocá-lo. E seus olhos eram tão
ternos, eu disse: "Senhor, você é tão bonito".
"Eu sou bonito para você, Minha Noiva. E para as
Minhas Noivas. Eu amo e cuido de todos vocês apesar de
suas muitas falhas e fraquezas; seu coração é para Mim
unicamente. E por isso que sou eternamente grato, porque
nunca irei abandoná-los.
E então Ele se dirigiu ao meu "desejo de me lavar", às vezes
duvidando.
"Às vezes você comete um erro em sua própria mente.
Mas na maioria das vezes, quase o tempo todo, você está
me ouvindo corretamente. Eu quero que você descanse
nisso. Eu sei que você está tentando com muito, muito
esforço em não inserir a sua própria agenda, seus próprios
pensamentos, ou ideias, cenários ou o que você ouviu dos
outros. Você está tentando manter isso puro. Honrarei
isso. Vou lhe dar detalhes que são altamente precisos.”
Então Ele continuou com a instrução:
"Mesmo agora, a Rússia está planejando atacar seu país.
Mesmo agora, eles estão perseguindo seriamente o
continente americano. Eles têm muitos em ação aqui na
América. Armas estão escondidas nas florestas. Entradas
subterrâneas serão abertas em solo americano e artilharia
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e outras armas surgirão. Será em grande parte uma
guerra convencional".
Bem, o que ele está falando é depois das coisas nucleares
iniciais que vimos acontecer - especialmente Miami com um
evento nuclear. E parecia que havia outros eventos nucleares
também em várias das visões que tive. O que ele está dizendo
é que eles vão se mudar para o nosso solo, e haverá uma
guerra convencional aqui em nosso solo.
“Sim, eu fiquei tão confusa sobre NYC - será que vai ser
bombardeado ou inundado por tsunamis?”
"Será nuclear."
“Mas e todas essas ideias de tsunamis e terremotos que outras
pessoas estão tendo?
"O que restará cairá embaixo da água, acontecerá
simultaneamente com as bombas. Serão as duas coisas".
"Ai Jesus. Eu me sinto tão mal por todos os inocentes!
"Sim, meu amor. Todos os inocentes. Mas, lembre-se,
Clare - eu os amo mais do que você pode imaginar. Vou
levá-los rapidamente e com misericórdia. Será para
aqueles que permanecem um cenário infernal".
Quando eu falo sobre “inocentes”, eu estou falando sobre as
crianças que nascem após o arrebatamento, os animais.
Pessoas em cadeiras de rodas ou deficientes mentais - você
sabe. Essas pessoas são inocentes.
"Você viu os coreanos e russos. Eles estarão em muitas
áreas, assim como os recrutas muçulmanos americanos isso será traiçoeiro. As pessoas perderão a fé na
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humanidade por causa das traições de sua própria
espécie.
"Esses recrutas estão convencidos de que estão fazendo
uma coisa boa matando todos os homens, mulheres e
crianças em nome de Alá. Eles encontrarão uma fonte de
raiva contra a humanidade e as duras vidas que viveram
devido ao egoísmo de muitos - a desigualdade., sendo
rejeitados e desprezados Eles serão atordoados com a
luxúria do sangue E não haverá como detê-los sem força
letal.
"Ainda assim, eu terei Meus bolsos de sobreviventes,
aqueles que não dobraram o joelho para Baal. Eu os
protegerei, mas eles sofrerão muito. Eles serão julgados
pelo fogo e quando eu vier - serei considerado digno. Isto
será uma porcentagem muito pequena da humanidade.
Sua família estará entre os sobreviventes. Muito do que
você ensinou a eles como crescer foi a preparação para
este tempo. Haverá muita humilhação e arrependimento
entre eles.
"O que você deixou para eles será uma mina de ouro de
instrução, mas Meu Espírito estará com eles e muito mais
será porque aprenderam isso com você quando crescer.
Eles serão curados de suas amarguras e julgamentos à
medida que a realização surgir." Nesses que você estava
certo."
“Obrigado, Senhor. Muito obrigado."
E como uma nota sobre isso, temos muito desprezo por
acreditarmos no arrebatamento, na Nova Ordem Mundial e na
coisa toda. E nossos filhos não são diferentes. Uma coisa que
ensinei a meus filhos quando cresciam era confiar no Senhor
e orar em todas as situações e contar com a ajuda dEle. E isso
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pode ser o que Ele está falando. Além disso, vivíamos em
lugares afastados; nós vivíamos um pouco no deserto.
"A maioria dessas coisas você tem sabido como eu falei
para você ao longo do caminho. Muito do que você acha
que são seus pensamentos - são Meus. Eles são
ponderados e equilibrados com muita consideração da
verdade. A verdade é seu prumo e enquanto você espera
que você não erre."
“Senhor, e sobre Yellowstone? Tem a capacidade de destruir
a América.”
E aqui eu quero dizer algo muito rapidamente antes de entrar
no que Ele disse - porque eu havia me esquecido disso.
Depois que vi o filme sobre Yellowstone - o filme do super
vulcão, fiquei muito abalada. Eu realmente me perguntei o
que REALMENTE vai acontecer. E eu fui ao Senhor em
oração, e a resposta que ele deu foi que ele teria misericórdia
- haveria misericórdia. E não estou falando apenas de
misericórdia para aqueles que não serão aniquilados por causa
da enorme área que vai afetar. Ele está falando sobre ... Ele
vai fazer alguma coisa. Ele vai intervir com Yellowstone para
que não seja tão ruim quanto previsto. Nem perto de tão ruim.
E isso é o que Ele disse:
"Há um padrão em Yellowstone. A caldeira principal vai
entrar em erupção, mas será em uma escala muito menor
do que o previsto. Este será Meu feito. Minha
Misericórdia. No entanto, haverá muitas novas saídas
para o magma, bem como Kilauea. O magma subirá do
subterrâneo por muitos quilômetros, assim como você viu
na visão."
O que ele está falando aqui com "a visão" - eu continuei
vendo uma erupção em Wyoming, mas em uma escala muito
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menor do que o que foi mostrado como o "super vulcão".
Após a erupção - como o Monte Saint Helens, mas nos
arredores, havia quilômetros e quilômetros de riachos de lava,
exatamente como há décadas acontece no Kilauea. Essa é
uma resposta muito mais mansa do que esperamos daquele
vulcão.
"Eu ainda tenho planos para a América. Eu vou quebrála e humilhá-la, mas também restaurarei. Eu ferirei e
amarrarei. Sim, esta terra é corrupta e levou muitos a
crimes hediondos, mas ainda há um remanescente de
bondade. Eu não vou destruí-la totalmente, apenas
quebrá-la severamente e reordenar seu pensamento.
"Sim, existem grupos de militantes que lutarão pela
liberdade. Eles serão muito parecidos com o Meu povo
quando conquistaram território inimigo na Terra
Prometida. Eu estarei com eles. Eu lutarei com eles e os
protegerei sobrenaturalmente, para que sejam como a
espinha dorsal deste país quando ela for restaurada.
Haverá muitos heróis e santos entre eles."
"Mas, Senhor, eu pensei que você viu essa coisa toda como o
filme da Missão, onde você simplesmente se permite morrer
em vez de pegar em armas."
"Não é assim. Vou capacitar esses homens e estar com
eles. Novamente, pelo que eles representam. Haverá
escaramuças e guerras em volta. Eu tenho alguns
guerreiros muito talentosos plantados entre eles. Eles se
levantarão no momento apropriado. Eles serão dotados de
sabedoria sobrenatural porque confiarão em Mim, não em
seus próprios dispositivos.
"As cidades não estarão seguras. O deserto será muito
mais seguro. No entanto, tem havido criaturas preparadas
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que vão procurar humanos e caçá-los nas florestas e
desfiladeiros. Aqui é onde a grande sabedoria é
necessária. Muitos usarão o Meu Nome para defender-se
dessas criaturas e Eu trabalharei por você.
Monstruosidades da natureza, criados e adaptados para
procurar e destruir".
Então, eu quero me afastar da mensagem por um momento, e
falar sobre um episódio da vida real de dois jovens que
estavam em um grupo de jovens adultos em Montana, quando
eu estava lá com meus filhos. O único homem acabara de ser
salvo no dia anterior. Ele e o irmão iam dar um passeio no
Glacier National Park. Era Primavera, cedo, início da
primavera.
Eles apenas dobraram uma curva quando ouviram o som
inconfundível de uma porca parda, que eles assumiram estar
protegendo seus filhotes. Quando olhavam, ela estava com
uma carga completa a apenas 12 metros de distância.
Eles disseram: "Tudo o que sabemos fazer é invocar o Nome
de Jesus. Então naquele momento nós dois dissemos
simultaneamente: 'No Nome de Jesus, PARE'. E naquele
momento, ela parou imediatamente, levantando uma nuvem e
Então ela grunhiu e se arrastou na direção de onde tinha
vindo.
Então use o nome de Jesus. Eu tenho visto tantos milagres
usando o Nome de Jesus - coisas que você não pode controlar
de outra maneira. Use o nome de Jesus - é PODEROSO.
Então, depois que Ele compartilhou essas coisas comigo, Ele
estendeu a mão e colocou sobre a minha carinhosamente.
"Isso é tudo por agora, Clare, isso é apenas um começo.
Haverá mais."
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"Obrigado Senhor, obrigado por vir em meu auxílio e me
resgatar de todos esses pensamentos convergentes que
estavam trazendo apenas confusão."
"Você é bem vinda meu amor."
Nós discernimos essa mensagem, a estudamos, oramos e
acreditamos que esta é uma profecia do Senhor.
Então, Deus te abençoe família. Mantenha-nos em oração
enquanto oramos por você.

Jesus fala sobre: O que está por vir após o
arrebatamento, Ordem dos eventos - parte 2
04 de Março de 2015
Este é o próximo segmento em O que está por vir. Foi dado a
mim alguns dias atrás, mas devido a algumas inseguranças
minhas, eu o mantive de lado, querendo saber com certeza
que realmente era o Senhor. E depois de muitas confirmações
- aqui estamos nós!
Então, eu vou continuar com o que Ele me disse naquele
momento:
Gostaria de começar com uma das confirmações que vieram você provavelmente notará que ela é postada na mesma
página com o primeiro conjunto de instruções do O que está
por vir. E é isso, um amigo muito querido nosso, que esteve
no Senhor por mais de 50 anos e recebeu mensagens dele por
tanto tempo que teve um sonho na noite passada. Ela viu
torrentes de lava ao redor de Yellowstone, em vez daquela
gigantesca erupção que todos estão esperando e que o Senhor
me disse que NÃO aconteceria, porque Ele interviria. Ela
também viu fluxos de lava, que é o que eu vi - eu
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compartilhei isso com vocês no último vídeo. Apenas fluxos
de lava por toda parte - e a lava jorrava em paz, então as
pessoas tinham tempo para se preparar e isso não causaria um
cenário de "inverno nuclear" em nosso país.
Agora vou seguir as instruções que me foram dadas no dia
seguinte ao primeiro conjunto de instruções sobre o que deve
acontecer. É muito curto, devido a algumas dificuldades que
eu estava tendo naquele dia. Então, eu vou dar-lhe a versão
curta, (eu estou chamando estas instruções 1 ½), em seguida,
entre em instruções # 2.
“Vamos falar sobre Nibirú. Sim, o que você ouviu sobre a
sede dos poderes demoníacos está correto. Sim, essa é
outra razão para o telescópio do Vaticano. Então, quando
dizem que é para descobrir a vida em outros planetas, isso
é razoável e não uma mentira. No entanto, eles conhecem
bem a natureza dessa “vida” e o que ela fará com a Terra.
“Em antecipação, eles cavaram suas cidades escondidas e
forneceram tudo o que eles acham que precisarão para
sobreviver. Isso, aos meus olhos, é totalmente ridículo!
Como se eu fosse permitir que escapassem da
conflagração! De maneira nenhuma eles escaparão - eles
morrerão nas sepulturas que eles cavaram para si
mesmos, enquanto eu preservarei muitos dos justos ainda
na superfície da Terra.
“Ainda há muito debate entre a classe dominante de que
esses chamados 'ajudantes' (significando demônios posando
como 'ET's' benignos) estão apenas usando-os para obter
acesso ao planeta - e que eles serão traidores e arautos da
destruição. . O que é bastante correto, devo acrescentar.
Mas em sua ânsia por poder e tecnologia - a "elite
dominante" da Terra - eles pressionam em um esquema
que será a sua ruína. "
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Eu respondi a ele: “Meio que bagunçado, tipo - se você, você
está desarrumado. E se você não fizer isso, você está confuso?
"Exatamente. Eles serão pegos em uma armadilha por
causa de sua ânsia pelo poder”.
Aqui quero dizer que, de qualquer maneira, acredito em mim
mesmo que esses demônios são capazes de destruir a Terra
com facilidade. Mas acredito que o Senhor segurou a mão
deles de volta. Você sabe, os demônios estão na coleira. Eles
são como cães raivosos - eles são acorrentados e não podem ir
além de Deus permitir que eles partam, e Ele não permitirá
que eles destruam a Terra.
Embora ... os demônios tenham usado a humanidade para
destruir a Terra e destruir muitas coisas. Então, é nossa
própria ruína, de certo modo.
“No entanto, o que está faltando em seu pensamento sou
EU. Eles são tão educados e tão informados que não
conseguem se relacionar com o fato de Deus estar no
controle. ”
Mais ou menos como a piada: o homem mais inteligente do
mundo que escapou de um avião com uma mochila Hippie
(não sei se vocês já ouviram essa?)
“É ridículo, na verdade. As Escrituras declaram que
"Aquele entronizado no Céu ri; o Senhor zomba deles. '”
Vou ler isso para você, porque é realmente bonito: por que as
nações conspiram e os povos conspiram em vão? Os reis da
terra se levantam e os príncipes se unem contra o SENHOR e
contra o seu ungido, dizendo: “Rompamos as suas cadeias e
joguemos as algemas.” Aquele entronizado no céu ri; o
Senhor zomba deles. Ele os repreende em sua ira e os
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aterroriza em sua ira, dizendo: “Eu instalei meu rei em Sião,
meu santo monte”.
Isso é Salmo 2: 1-6 E também Apocalipse 6:15 Então os reis
da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos e
todos os outros, escravos e livres, esconderam-se em cavernas
e entre as rochas das montanhas.
Então, continuei com o Senhor - fiz uma pergunta a ele:
“Então, Satanás sendo lançado na Terra acontecerá com
Nibirú?”
"Tudo faz parte do mesmo evento", continuou o Senhor.
“Muito se desdobra em camadas, mas esta é a camada
final e definitiva a descer na Terra. O mais destrutivo. Eu
sei que isso é muito para você compreender, meu amor.”
"Jesus, você poderia, por favor, me dar uma visão - por
favor?"
Eu vou.” Ele disse. E eu vi um planeta vermelho que se
aproximava da Terra, algo como fogo desceu em Jerusalém, e
Satanás - que assumiu o corpo do anticristo - permaneceu
corajosamente no Santo dos Santos e atingiu o chão com sua
equipe. Anéis de fogo irradiavam daquele ponto que cobria
toda a Terra, como quando você vê uma gota d’água caindo
em uma poça de água parada.
O Senhor continuou: “Esta é a cena final da destruição - o
Fim chegou.
"Há esperança. Essas instruções que estou dando a vocês
são destinadas a tirar as pessoas de um mergulho de
desespero. Elas são importantes para mim. Chegará um
momento em que eles são inestimáveis. Não desconte
Meus motivos - sei o que estou fazendo, Meu amor. Eu
acho que você descobriu isso agora, hein?
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"Sim, Senhor ... meu mal ..."
"Sim, seu mal", disse ele. "Vamos continuar."
Ok, agora vou passar para a segunda mensagem:
Quando fico curiosa eu faço coisas tolas… e eu peguei
alguém no Youtube falando sobre Yellowstone. Eles tiveram
uma visão sobre Yellowstone. Então mordi a isca e comecei a
ouvir. E então eu percebi: "Este não é o Senhor - o que estou
fazendo?" Por que estou ouvindo o que as outras pessoas têm
a dizer quando peço ao Senhor que fale diretamente comigo e
me diga o que ele fará? Isso é tolice da minha parte!
Então, eu fechei e me arrependi. Eu disse: "Não. Eu irei
acreditar em meu Senhor - não vou acreditar no que
QUALQUER OUTRO tem a dizer". E então desliguei.
Bem, quando entrei em oração para começar a ouvi-lo, por
suas instruções, Ele disse:
"Foi tão bom ouvir você dizer isso. Eu nunca, nunca
desisto de trabalhar com você. Nunca. Fique tranquila,
Aquele que começou a boa obra, continuará até a sua
conclusão."
Você sabe, eu acredito que Ele disse isso porque Ele estava
interceptando meus pensamentos - e meus pensamentos
estavam naquele momento, 'Oh, Senhor! Como você me
posiciona? Por que você não escolheu outra pessoa para este
trabalho? Alguém com quem você pode realmente contar, e
que não duvidaria de você e não iria balançar como eu
balanço!
E sendo compassiva, doce e amorosa, e sabendo que eu tinha
um pouco de medo de que Ele me rejeitaria, porque eu não
estou qualificada para este trabalho. Ele me parou por um
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momento e me disse que nunca desistiria de mim. Veja como
Ele é gentil e bonito? E para todos vocês que estão
"vacilantes" como eu, há muita esperança para você! Ele
preencherá todos os espaços em branco, não se preocupe com
isso. Apenas se arrependa e confie em Sua Misericórdia e
obedeça-O. E Ele completará a boa obra que Ele começou em
você.
"E sim, eu acredito que a palavra sobre Yellowstone é
importante para compartilhar."
Neste momento, eu estava pensando: "Devo compartilhar isso
ou não?" Eu estava esperando para ver, após a segunda e
terceira mensagem, se elas eram consistentes e se isso
realmente era do Senhor. E esse foi o nosso discernimento que eles eram consistentes e que este era o Senhor. Então é
por isso que postei a primeira.
Então o Senhor começou a falar novamente. Ele disse:
“As pessoas estão esperando o pior e dadas as
circunstâncias, posso dizer que é lógico. O que eles não
estão contando é o Meu Amor pela América e a
Misericórdia que vou mostrar a ela. Sim, entre todas as
nações, Ela é uma que eu amo e ainda tenho grandes
planos para ela, depois que ela for completamente
humilhada e restaurada. Então, vou usá-la novamente.
“Ela é muito parecida com a Minha Noiva e mesmo
quando eu exilei o Meu povo para a Babilônia, nunca
planejei abandoná-los completamente. E assim é com a
América. Não está em Meus planos reduzi-la a nada, sem
a esperança da glória futura. Ela será usada por mim
novamente.
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“Uma coisa que realmente não ocorreu nas pessoas deste
país é o seu começo. Muitos dos pais fundadores dessa
nação eram maçons e espiritualmente corruptos. Toda a
propriedade de Washington (Distrito de Colúmbia) foi
disposta em princípios pagãos e agora esses princípios se
concretizaram - ela está colhendo o que semeou. Eu
destruirei o que foi e está corrompido sobre ela e
restaurarei para ela a verdadeira herança de seu Deus, e
ela será mais uma vez uma força para o bem do mundo.
“Clare, quando eu vier a governar, haverá igualdade e
justiça em todo o mundo. Nunca mais permitirei aos
governos reprimir e denegrir um ser humano de qualquer
raça, cor ou credo. Embora o conhecimento de Mim encha
a Terra e seja sua glória, ainda assim o egoísmo do
homem surgirá para tomar as liberdades dos outros em
prol da ganância.
“Eu não vou permitir isso e será o ponto de virada ... a
ganância será a dobradiça da qual o bem se transformará
em mal. Mas, até aquele momento, (ele está falando do fim
do milênio aqui) você tem muita beleza e paz para
esperar. As gerações irão florescer em uma atmosfera de
boa vontade. A verdadeira fé que eu pretendi para a
humanidade trará tudo para a luz da Minha Glória e
viver para Mim será tão fácil quanto respirar. A alegria
será abundante dentro das famílias, aldeias e até cidades,
porque o conhecimento de Mim e Meu Amor para a
humanidade estará prontamente disponível e professado
abertamente.
“O oeste dos Estados Unidos permanecerá na maior parte
intacto. E deste lugar surgirá o novo governo. Esta é uma
razão pela qual eu pouparei o Yellowstone, que não
destruirá completamente o Oeste e o Sudoeste. Tanto a
agricultura quanto a tecnologia surgirão baseadas
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estritamente nos princípios divinos e reforçadas pelos
Meus Anjos e pelos que são responsáveis pelo governo aqueles que se provaram dignos e aptos a cuidar de todos
sem ambição egoísta e motivos dissimulados.
“Isso contrasta tanto com o que você tem hoje, surgindo
dos motivos ocultos incutidos em Roma desde o começo.
Quando falo de Roma, falo do governo, não da Igreja.
“A reestruturação da Minha Igreja surgirá muito
organicamente daqueles escolhidos para liderar em todas
as aldeias e cidades. Eles serão mantidos pequenos, exceto
para as reuniões excepcionais que eu, eu mesmo,
comparecerei, para dar novos entendimentos, revelações e
maneiras de viver em paz e amor uns com os outros. E, no
entanto, desde o início, haverá aqueles que fugirão e
procurarão alternativas para o que estabeleci. Estas serão
a semente do descontentamento que não pode dobrar o
joelho. Eles serão os antepassados daqueles que incitarão
a rebelião. (no final do milênio) A ganância e o orgulho
sempre existirão, Clare, até eu remover o mal de dentro.
“Quero transmitir-lhe a Esperança para o Futuro que
tenho. Será uma estrada longa, escura e sangrenta até que
Meu Reino venha à Terra e eu quero que todos saibam
que ele virá. Virá.
“Há grande esperança para as gerações ainda por vir. A
paz será estabelecida em mútuo amor fraterno e, embora
as nações mantenham suas próprias identidades, suas
próprias culturas, não haverá disputas ou brigas por
recursos ou poder. Simplesmente não será permitido.
Muito na natureza do homem continua a tender nessa
direção, mas eu vou reforçar a verdadeira liberdade e
justiça para todos. Ninguém será esquecido. Nem um, nem
mesmo o mais pequeno, pois o Meu Espírito procurará na
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Terra e cuidará para que os erros sejam corrigidos e a
justiça seja feita para os pobres, os pequenos e os
marginalizados.
“Você fará parte disso, minha esposa. Eu terei muito
trabalho alegre para você fazer. Sua felicidade se
estenderá de mar a mar.
E aqui eu pensei: "Mas o país será dividido ...?"
“Sim, o país será dividido. Sim, será uma grande distância
de um lado para o outro, não é algo que você pode pegar
uma balsa para atravessar. Haverá diferentes climas,
cultura e indústria. Haverá comércio entre as duas
metades do país. Nunca mais os homens brigarão pelo
petróleo, pois o novo sistema energético será instalado
quase imediatamente após a purificação.”
Uau! Eu estou realmente ansiosa por isso - sem mais contas
de energia elétrica, pessoal! Chega de contas de gasolina!
“A comunicação será mais simples do que nunca. Poluição
será coisa do passado. Ninguém será autorizado a realizar
operações destrutivas para a Minha Criação ou para a
humanidade. No entanto, em sua insensatez, os homens
vão brincar com as lindas vidas que vivem, e eu vou
permitir que eles se acumulem e se unam para que eles
não estejam mais na face da Terra”.
Novamente, ele está se referindo ao último Armagedon, o fim
do milênio.
"Senhor, eu realmente quero entender toda a agenda Alien e
como você vai lidar com isso."
“A tecnologia que eles possuem e desenvolveram é
desviante e cruel das formas mais grotescas. Tudo é
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motivado por ganância, ódio, desejo de poder e total
desrespeito por tudo que é bom. Eu vou destruir
totalmente e acabar com cada um deles. Não haverá mais
influência desses demônios traiçoeiros e de suas
tecnologias pervertidas que competem comigo e declaram
que são capazes de criar vida. Eles são apenas capazes de
destruir a vida. Por um certo Período.
“O que seu governo comprou irá custar-lhes
irreparavelmente: suas vidas, suas almas, seus
descendentes. E nunca mais subirá ao poder. O mundo
inteiro será virado de cabeça para baixo e esvaziado de
todo o mal. Isso eu verei quando vier. Os três dias de
escuridão virão logo antes de Mim. É quando todos os
homens estarão à beira do desespero que não há mais
esperança alguma. É quando despacharei Meus anjos
para amarrar e destruir todo agente perverso e agenda de
terror e destruição.
“A vida será tão nova no final desse período que parecerá
que o Éden foi restaurado em toda a Terra e o brilho
daqueles dias declarará Minha Misericórdia e Glória. E a
regeneração espontânea ocorrerá em muitos lugares da
Terra. Será verdadeiramente um novo amanhecer onde a
maldade não reinará mais. As pessoas vão procurar
violência e maldade, mas todas serão deixadas de lado elas não a encontrarão”.
“Mas e quanto aos adúlteros, mentirosos, ladrões ... etc. que
não poderão entrar na cidade santa?
“Haverá enormes tentativas de reabilitar aqueles com
vidas distorcidas. Meu amor, Minha bondade e Minha
Misericórdia limparão aqueles que estiverem dispostos e
serão curados. Não pouparei recursos para ajudá-los em
uma nova vida. Mas, infelizmente, muitos ainda se
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apegam às suas velhas maneiras de fazer as coisas e
acabam sendo punidos. Não posso permitir que homens
maus reproduzam o mal no Meu Reino. Eles serão
parados antes que possam corromper aqueles que estão
seguindo o que é certo e bom ”.
Isto é, com exceção do que Ele permite no final do milênio e
no final da purificação das almas da terra.
“O transporte não será mais apenas para os ricos. Todos
terão direito igual às coisas necessárias para cumprir seus
próprios destinos. Aqueles que tiveram sucesso no
passado e mantêm as Minhas Leis, serão colocados na
posição de levantar outros que se levantarão para cumprir
exatamente aquilo que nasceram para fazer.
“Não haverá obstáculos, política, favoritismo ou suborno nada do tipo será permitido existir no Meu Reino. Todos
terão a sua parte e o que é necessário para uma vida feliz.
Você vê, o comunismo tinha essas ideias também, mas por
causa da natureza corrompida do homem, estava fadado
ao fracasso. Nada do tipo pode prosperar, crescer e durar
sem a Minha Lei e Ordem. O homem sempre tenderá ao
egoísmo e aqueles que estão tendo sucesso serão
pisoteados por outros que são mais fortes e querem
roubar o que construíram.
“OK, é o suficiente para esta noite. Combinado?"
"Sim combinado. Obrigado Senhor.
“Obrigado, meu amor, por ouvir e escrever. Estas são
coisas importantes que eu quero dizer a muitas pessoas
para ajudá-las a perseverar nas horas mais sombrias da
humanidade”.
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E esse é o final da mensagem. Obrigado, família por ouvir, e
que o Senhor te abençoe e te guarde, e por favor nos
mantenha em oração enquanto fazemos este importante
trabalho para o Senhor. Você simplesmente não acreditaria na
oposição que temos recebido! Mas o Senhor é fiel - Ele
supera tudo.

Jesus fala sobre: Depois do Arrebatamento, como
permanecer sob a proteção de Deus –parte 3 & 4
04 de Março de 2014
Parte 3:
“Eu tenho escutado seu coração e você está lidando com
muitas formas de demônios posando como E.Ts. E Clare,
devo dizer-lhe para que fique convencida, nenhum deles é
bom. Eles são todos anjos caídos trabalhando contra Mim
e a humanidade. Alguns colocam a fachada de ser bom,
mas não se deixe enganar - suas agendas são tão más. Eles
apenas conseguem se entrincheirar mais profundamente
porque estão se desarmando.
“Eles são muito mais perigosos que os cinzentos. Oh, como
eu odeio esse assunto. No entanto, não quero que você
permaneça ignorante ”.
Ele realmente odeia esse assunto, pessoal. Quando começo a
bisbilhotar na internet, querendo aprender mais sobre essas
criaturas desprezíveis, Ele fica muito triste. Eu tenho que
parar o que estou fazendo, porque isso é simplesmente
repugnante para Ele.
“Cada um deles é extremamente malvado. Não há uma
coisa boa sobre eles, exceto que eu posso usá-los para
tornar meu povo mais santo e mais forte. Eles realmente
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são meus vassalos. Pensando que estão fazendo as coisas
independentemente, estão realizando o que foi planejado
desde o início dos tempos ”.
Eu tive que procurar Vassalo, pessoal: uma pessoa ou país em
uma posição subordinada a outra "uma nação muito mais
forte também pode transformar uma mais fraca em um estado
vassalo". Em outras palavras, o Senhor está usando-os para
seus próprios propósitos.
“Eles vêm em diferentes formas e tamanhos, bem como
navios que são diferentes uns dos outros. Você estava
pensando que o navio que foi avistado sobre Phoenix e
Arizona veio de Nibirú para dar uma olhada na Terra.
Não é assim. Esse foi um exercício do governo, é por isso
que os militares não se envolveram, embora houvesse
tanto tempo para eles agirem.
"Você está comigo, meu amor?"
“Senhor, eu estou vacilante, me sentindo insegura sobre o
discernimento. É realmente você, Senhor?
Eu disse a Ezekiel e ele disse que eu precisava me pressionar
porque era o Senhor quem estava falando comigo.
"Ele está certo. Você precisa se pressionar. Quando você
terminar e voltar para ler isso, fará mais sentido para
você. Eu te amo, e me desculpe, isso é tão difícil, mas parte
disso é o seu fim." emoções estimuladas ".
"Eu queria falar com você desse jeito por um longo
tempo."
"Mas..."

127

"Você não estava pronta e eu sabia que seria difícil
convencê-la de que sou Eu. Mas Eu a confortei porque
preciso de você."
"Eu poderia ter escolhido alguém que você conhece."
“Sim, Senhor, eu sei muito bem e não sei o que dizer, exceto
que sou trabalhosa.”
“ESTÁ BEM. De volta ao trabalho.
"As pessoas ainda estão mal informadas sobre o que estão
lidando. Eles (demônios disfarçados de ETs) são muito
astutos e capazes de tirar proveito das fraquezas das
pessoas. Eles os convidam alegremente a não perceber que
são uma força a ser considerada. Colocar alguns
“cinzentos” para impressioná-los não é nada, exceto a
oportunidade de passar a mão pelos olhos e convencê-los
de que são benignos".
“Senhor, estou cansada. Posso descansar meus olhos?
"Clare, vamos prosseguir."
"ESTÁ BEM."
"Parte desse 'cansaço' é incredulidade e preguiça."
"Ai!"
"Bem, pelo menos você é perseverante. Vou lhe dar
crédito por isso."
"Você sabe que eu não posso levar crédito para o que você
faz, Amado."

128

"Você é inteligente." Ele me repreendeu. "Mas, na
verdade, é o seu amor por Mim e obediência que está te
mantendo aqui."
"Awwww ..."
"Eu só estou falando a verdade. Então, vamos seguir em
frente, ok?"
"Sou toda ouvidos."
"Grande parte da confusão em massa que vai cair na
Terra será a novidade de todas essas diferentes raças de
clones."
"Eles vão aproveitar a confusão que eles semeiam, sendo
muitos e variados. E sim, eles têm a capacidade de
destruir o planeta Terra. Mas lembre-se, eles são cães em
uma corrente e a permissão não será concedida. Eu amo a
Terra, Clare. Ela é linda, uma obra-prima - e eu não vou
permitir que ela seja destruída."
“Mas o que é isso sobre um novo céu e uma nova terra?”
“Eu os tornarei novos e o que uma vez foi já não existirá
mais ou não mais será lembrado”.
"Isso mudará instantaneamente de acordo com a visão em
Meu Coração. E todos os homens verão a Glória do
Senhor. O que foi, não haverá mais, todas as coisas serão
renovadas."
"E as criaturas do mar?"
"Haverá lagos, em todos os lugares. Não há mais
necessidade de violência, não mais violência na atmosfera,
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porque não há mais rebelião do homem. Tudo será um
Jardim do Éden primitivo.
"Os homens minarão a Terra, mas não de maneira
destrutiva. Na Terra, todo metal e substância necessários
estarão disponíveis ao homem. Todos os corações e todos
os projetos serão direcionados para Me glorificarem."
Ok, esse é o fim da parte Três.
Parte 4:
As coisas foram um pouco esboçadas esta noite, estática-y ...
“Senhor, é lua cheia, sinto muita resistência e estática. Levei
mais tempo do que o habitual para estar no lugar certo e
receber Suas palavras em fé esta noite.
"Você terá que ouvir com mais cuidado."
"Eu sinto Muito."
"Bem, agora que tenho sua atenção, vamos em frente,
vamos?"
“Oh, Jesus muito obrigado por essa confirmação em
Yellowstone! Uau, obrigada!
E eu acho que eu poderia ter mencionado isso no último
vídeo, pessoal! Um bom amigo nosso sonhou com
Yellowstone, e no sonho havia riachos de lava saindo de
Yellowstone. Não explodiu do jeito que deveria, porque o
Senhor interveio.
"Você virá a acreditar em Mim cada vez mais à medida
que esses meses passarem. Você ficará chocada com a
clareza com que esteve me ouvindo, mas não percebeu.
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Um pouco mais de arrependimento vai longe, mas
principalmente MEU AMOR mais confiança em mim."
Eu vou parar aqui para dizer que quando Ele disse: "...à
medida que esses meses passarem ..." Eu não era uma
campista feliz! Como todo mundo, eu estava esperando que o
arrebatamento acontecesse talvez naquela Páscoa. Por outro
lado, enquanto eu preparava esse texto, ocorreu-me que
“meses” poderiam se referir a nós vendo-o do Céu, como a
“grande nuvem de testemunhas”. Então, isso ainda não fixa o
Arrebatamento , realmente…
"Tudo bem, então Yellowstone é apenas um exemplo da
Minha Misericórdia em ação. As orações do povo cristão
mitigaram muito o que Satanás queria fazer para
aniquilar completamente a Terra. Não apenas isso, mas
eles tiveram um efeito sobre aqueles que estão indo. O
silêncio é mortal agora, é hora de gritar dos telhados: 'Seu
rei está vindo, seu rei está vindo !!!'
“Quando o planeta X se tornar visível, será muito tarde
para a humanidade fazer algo sobre isso. Eles estarão à
mercê do acaso (algo que acontece por acaso) e, claro, da
Minha Misericórdia, que a maioria não se envolverá.
“Aqueles que sobreviverem nas rochas, fendas e
desfiladeiros, protegerei e proverei sobrenaturalmente.
Seu crescimento espiritual florescerá exponencialmente,
porque tudo o que eles fazem dependerá da Minha
Provisão.
“Haverá multiplicação de alimentos, curas, água e todo
tipo de proteção para aqueles que se voltarem
completamente para Mim. Quando eu chegar e acabar,
eles serão verdadeiramente purificados como ouro e prata
brilhando no Meu reino como santos. Eu os escolhi para
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esta hora e a maioria tem uma premonição de que algo
muito maior do que suas vidas está vindo para eles.
“Alguns se prepararam, outros estão apenas aguardando
as circunstâncias. A maioria ainda não é cristã; eles não
Me conhecem, apesar de terem ouvido a Minha voz nos
seus corações. Os legalismos das igrejas têm os mantido
afastados de Mim, juntamente com o seu gosto pela
liberdade das leis e regras.
“Mas tudo isso vai mudar quando eu for para você.
Haverá convicção lancinante entre os parentes e
especialmente as crianças e cônjuges daqueles que eu
tomo. Ele irá fundo, profundamente nas profundezas de
seus corações e dividirá osso e medula. Então, à medida
que a purificação da Terra avança, mais e mais terá um
amor apaixonado por Mim e pela justiça - ela florescerá e
os alcançará no caminho.
“Muitos deixarão de se importar com a vida e estarão
prontos para morrer para estarem comigo. Eles terão
inveja daqueles que foram arrebatados. Mas não pelo
motivo comum de escapar do sofrimento, mas pelo fogo
ardente do amor que sentem por Mim. No entanto, eles
vão perseverar no que é colocado diante deles.
“Quanto mais Meus filhos confiarem em Mim durante
esse tempo, mais milagres eles verão. Quanto mais eles
confiam em sua própria carne, mais em perigo estarão. Eu
opero melhor com fé total. Isso provoca um vácuo que só
eu posso preencher, enquanto prover para si mesmo
enfraquecerá a Minha capacidade de intervir. Mais e mais
eles vão confiar apenas em mim. Mais e mais coisas se
tornarão mais desesperadas e elas terão pouca escolha.
Quanto mais cedo eles chegarem a um acordo com isso,
melhor será para eles.
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“Eu não os entregarei para derrotar, mas estarei com eles
como estava com Davi quando ele lutou contra Golias.
Quando eles derramarem sobre o Antigo Testamento, eles
encontrarão exemplo após o exemplo de batalhas em que
Meu povo estava em desvantagem de 10 para 1 e ainda
Meu braço direito lhes garantiu a vitória. E, depositando
em Mim a sua confiança, Eu a cumprirei.
“Haverá traidores entre eles. Eles devem aprender a
conhecer uns aos outros pelo Espírito. Muitos tentarão se
juntar às suas fileiras. Mas eu os aviso agora, não aceite
ninguém que eu não aprove, não importa o quão urgente
ou urgente eles apresentem seu pedido.
“Veja, eles usarão boa vontade contra eles para forçar a
abertura do grupo. Então, porque eles não são da mesma
opinião, eles vão minar tudo o que eles fazem. Não
permita que ninguém entre em suas fileiras que eu não
tenha aprovado. Use o sistema de lotes e ore para que o
Espírito Santo escolha, não coloque sua confiança em sua
carne completamente até a morte. Ponha sua confiança
em Mim totalmente. Só eu conheço os corações e motivos
de homens e mulheres e até crianças.
“O Diabo é dissimulado, ele usará sua bondade contra
você. Confie em mim e não no seu próprio raciocínio
humano.
“Haverá ocasiões em que vocês olharão um para o outro e
dirão: 'Vamos morrer'. E, no entanto, como você
depositou sua esperança e confiança em Mim, eu me
moverei em seu favor e salvarei você. Eu te tornarei
invisível para o inimigo e temeroso para as bestas que
estão empenhadas em destruir você.
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“Lembre-se sempre de usar o Meu Nome. Haverá
momentos em que o inimigo estará vasculhando a floresta
à sua procura e eles passarão por cima de você e nem
mesmo saberão. Eu vou fazer você invisível para eles.
Haverá momentos em que causarei pânico nas fileiras do
inimigo e os afastarei completamente de sua trilha.
“Meus filhos, Eu tenho muitos modos de salvar você. De
muitas maneiras. Haverá até momentos em que o chão se
abrirá para te esconder.
“Nunca desista, confie em Mim e em Meu amor por você,
pois estarei com você. O poder do Sangue ... implore por
Meu Sangue, "Que o Sangue de Jesus nos cubra e proteja,
nos torne invisíveis para o inimigo."
Eu sinto aqui que Ele está falando sobre drones sensíveis ao
calor te chamando - chamando o Sangue para te cobrir e te
proteger para que você não seja visto.
Lembro-me de quando meu filho mais velho teve que fazer
uma cirurgia de emergência aos seis meses de idade. Seu
intestino delgado se encaixava no intestino grosso e ele não
conseguia comer ou beber nada sem vômito violento.
Enquanto ele estava em cirurgia, eu estava orando e vi um
demônio vermelho pairando sobre seu corpinho. Ouvi dizer:
"Infecção violenta" e por isso implorei o Sangue de Jesus
sobre seu corpinho e, por mais que tentasse, aquele demônio
não poderia entrar no corpo - ele continuava batendo em um
escudo do tipo polímero e saltando. Graças ao Senhor, a
operação foi um sucesso sem complicações de infecção. O
sangue é poderoso! Use-o.
“Aqueles que estão bem equipados e preparados não terão
vantagem sobre aqueles que confiaram totalmente em
Mim. Esta é uma das razões por que não permiti que você,
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Clare, se estabelecesse para o futuro. Eu providenciarei
tudo o que for necessário. Apenas ouça com muita atenção
minha voz.
“Haverá ocasiões em que eu lhe peço para fazer algo que
parece fora de ordem, mas será a sua salvação. A oração
será sua arma, uma arma que ninguém e nada pode
derrotar. Ore em línguas. Muita sabedoria infundirá suas
mentes e contornará seus intelectos que foram treinados
nos pensamentos do mundo. Meus caminhos não são seus
caminhos, Meus caminhos não são os caminhos do mundo.
“A oração será sua maior arma. Ore e ouça com muito
cuidado. Espere que eu te instrua e te dê visões, respostas,
compreensão. Espere e aprenda a discernir isso cedo.
Quanto mais cedo você abraçar essa sabedoria, mais
seguro você estará. Eu vou te guiar e te ensinar o caminho
que você deve seguir.
“Use a Bíblia para Rhemas - essa é a Palavra de Deus
ungida. Ouça as Escrituras que flutuam em sua mente. Eu
estarei falando com você de muitas maneiras - até mesmo
músicas virão em sua mente para avisar ou aconselhar
você. Apenas fique atento e preste atenção. Não permita
que nada escape ao seu conhecimento. Eu lhe enviarei
sinais e imagens para alertá-lo do perigo à frente.
“Meus filhos, eu vos amo muito e se eu pudesse ter levado
vocês com seus entes queridos, eu teria. Mas por suas
próprias razões vocês resistiram. Agora vocês devem
aprender a abrir seus corações e mentes para me receber
sem resistência, sem dúvidas, em total confiança.
“Quando parece que nada vai funcionar, diga: 'Jesus, eu
confio em Ti.' Diga de novo e de novo, visualize-Me
enquanto diz para Mim, então isso preencherá o seu
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homem interior com confiança de que eu agirei e me
estimularei a agir por causa de sua fé em Mim. “Lembrese, quando você não tem outro recurso, você tem a MIM.
Lembre-se, também, que você com o Pai, Eu mesmo e o
Espírito Santo é maior que qualquer força na Terra. Você
e eu somos maioria. Haverá momentos em que você verá
anjos protegendo você. Eu vou abrir seus olhos.
"Acreditem."
Obrigado por ouvir, família. E peço-lhe, por favor, que
guardem essa mensagem para seus filhos e seus entes
queridos. Esta série inteira é projetada para aqueles que foram
deixados para trás. Eu sei que é muita curiosidade e perguntas
que todos nós tivemos, mas o mais importante disso tudo, é
que eles serão deixados para trás e terão resistência dessa vez.
É como ... o início rápido dos caminhos do Senhor rapidamente. Embora suas famílias tivessem tido a
oportunidade de vê-lo operar no Espírito, eles estiveram bem
familiarizados com o que você fez em determinadas situações
- ainda assim eles precisarão de muita confiança. Eu
realmente acredito que essas mensagens irão ajudá-los.
Por isso, considere transferi-las. É muito fácil de fazer. Tudo
o que você precisa fazer é encontrar o ClipGrab na Internet - é
um programa gratuito. Faça o download, e você poderá baixalas e transformá-las em MP3, ou em MP4, se quiser.
O Senhor abençoe e mantenha você - ore por nós enquanto
oramos por você.

Jesus fala sobre: Depois do Arrebatamento, quem eu
posso proteger e quem eu não posso proteger - parte
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5
06 de Março de 2015
Tudo começou quando eu estava me sentindo muito
responsável para ter certeza de que as pessoas estariam no
lugar certo de coração e mente para serem protegidas pelo
Senhor, para serem conduzidas pelo Senhor. E eu estava
apenas refletindo sobre isso e disse ao Senhor:
“Senhor, sinto-me responsável por falar sobre quem Você
protegerá e quem Você não pode proteger.”
"Você trouxe um bom ponto ... e de onde você acha que
veio ... hmmm?"
"Mesmo?"
"Sim com certeza."
Eu pensei: "Bem, graças a Deus, foi ideia dEle".
“Humildade, autocontrole, honestidade e caridade são
absolutamente essenciais se você quer que eu ande com
você. Se você está acostumado a liderar e a fazer o seu
próprio caminho, não se sairá muito bem como líder. Se
você não tem certeza de si mesmo e sabe que precisa de
Mim mais do que nunca, você se destacará como líder.
“Meus filhos, os caminhos do mundo que vocês
aprenderam são totalmente inapropriados aqui. Eu
protejo aqueles que se humilham diante de mim. Se você
está se empolgando orgulhosamente com todas as
respostas, está fadado à destruição.
“Estou contando com sua ruptura quando você percebe
que tudo o que aprendeu com amigos e familiares acaba
de passar diante de seus olhos. Estou contando com você
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de cara no chão implorando perdão por seu orgulho e
arrogância. Eu estou preparando o terreno para você
sobreviver às provações que estão agora à sua porta, tanto
no corpo quanto na alma.
“Se você se humilhar perante Mim, certamente estarei
com você. Mesmo se você estiver em um hábito de longa
data de orgulho e arrogância, e estiver ciente do seu
pecado e quiser ser libertado, eu trabalharei com você.
Mas se você insistir em sua própria sabedoria, posso fazer
pouco por você.
“É da maior importância que você coloque os outros antes
de si mesmo. Quando cheguei ao mundo, não dominei os
outros. Não, eu dobrei o joelho e Me humilhei, lavando os
pés dos Meus discípulos. O mais humilde trabalho da casa
- deixado para o servo mais humilde. Isso é o que um líder
faz - ele, ou ela, cuida dos interesses dos outros.
“Alguns de vocês vieram de famílias muito humildes e
viram o que estou falando. Outros terão uma luta porque
não têm bons exemplos. Não deixe isso desencorajar você.
Eu me dedico a você e a sua transformação. Não vou te
abandonar à sua arrogância; em vez disso, instruí-lo-ei e
guiá-lo-ei quando vir a Mim com sinceridade, querendo
mudar.
“Muito, mesmo em sua sobrevivência e na sobrevivência
de seus entes queridos, dependerá de sua total confiança
em Mim e em Meus caminhos. Eu darei sempre uma saída
para aqueles que se humilharam e confiaram totalmente
em Mim.
“Embora as montanhas tremulem e rujam os mares, eu
estarei com você e nunca te abandonarei. Você os
conhecerá pelo seu amor e humildade. Você reconhecerá
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aqueles que são sinceros por serem ou não autenticamente
humildes. Raiva, dor nas costas, contenda, insistindo em
seus caminhos, esses são o ingresso para a derrota. Isso
não é comportamento humilde.
“Acima de tudo, preserve suas almas dando sua vida a
Mim. O primeiro passo na escada da humildade que leva
ao Céu é reconhecer que você falhou com a sua vida. Você
pecou, feriu os outros, tomou decisões tolas e imaturas e
negligenciou aqueles a quem você devia respeito e apoio. E
aqueles que você deveria ter ouvido, você descontou,
especialmente nos mais velhos.
“Então, tendo feito uma bagunça em sua vida, você
precisa dar a Mim, incondicionalmente. "Senhor, pequei,
pequei e pequei. Eu não sou digno de você, mas peço seu
perdão. Eu me arrependo da vida egoísta e arrogante que
levei, me perdoe. Deixe-me limpo com o teu sangue, livrame do mal interior. Eu quero nascer de novo: fresco, novo
e na sua imagem. Eu te dou minha vida,
incondicionalmente. Receba-me, conduza-me, salve-me.
“Junto com isso, ore o Pai Nosso que ensinei e espere que
eu faça ajustes imediatos em seu caráter.”
Pai nosso que estás no céu
Santificado seja o vosso nome;
Venha a nós o vosso Reino
Seja feita a vossa vontade
assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai as nossas dívidas
assim como nós perdoamos aos nossos devedores;
e não deixes cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém.
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Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de
coração. Deixei-lhe inúmeras cartas de amor - leia-as,
acredite nelas, permita que elas criem raízes em seu
coração. Não há alegria que seja comparada a conhecer e
amar a Mim. Esse conhecimento de Mim e Meu amor por
você, indigno de você, irá sustentá-lo em todas as
provações. Não importa o que você passe, eu estarei lá à
sua direita, segurando sua mão, falando com você,
confortando você. Nada pode separar você do Meu Amor.
"NADA.
“Não há nada na Terra ou acima da Terra, nem
alienígenas, nem morte, nem mesmo quando você cair ainda assim estou ao seu lado para buscá-lo de volta. Nada
pode separar você do Meu Amor.
‘Então, não tenha medo quando você falhar. Espere
cometer erros ao longo do caminho, espere fracassar, e
saiba que eu vou te levantar novamente. Não corra
quando você falhar, vire para Mim. Não fuja, corra para
Mim. Vou levá-lo aos meus braços em um abraço
completo e enxugar suas lágrimas. Não te condeno, não
sou homem para te julgar. Não, eu te amo. Eu sei antes
mesmo de você falhar que você irá falhar e eu já tenho
uma provisão para te levantar novamente.
“Saiba, entenda com pleno conhecimento, que Eu nunca,
jamais te abandonarei. Mesmo quando você não pode Me
sentir, eu estou lá te apoiando, pronto para vir em seu
auxílio, perdoar e restaurar. Com esse conhecimento,
quero que você avance agora em total confiança em Mim.
Deste dia em diante, a sua vida não é sua - é Minha para
acalentar, guiar e trazer para a glória Comigo no Céu.
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“Não tema nada, pois estou sempre com você. E onde Eu
estiver, você também estará, pois Eu fui à sua frente para
preparar um lugar para você. Um lugar exclusivamente
seu, onde estaremos juntos para sempre. Eu não sou um
homem para que devesse amar você como homem.
“Eu sou o seu Deus, e você nunca encontrará o limite para
o Meu Amor por você, porque não há nenhum. Eu sou
eternamente seu e agora você é eternamente meu.”

Jesus fala sobre: Depois do arrebatamento,
demônios, alienígenas, vulcões e inferno expandido parte 6
07 de Março de 2015
"Vamos falar sobre vulcões."
"ESTÁ BEM"
“Recentemente, o Yellowstone se tornou mais ativo e o
que se antecipa é a destruição de grande parte da
América. E, no entanto, eu lhe disse que vou moderar este
derramamento para que não seja catastrófico. Não são
muitos os que acreditam ou acreditarão nisso, pois grande
parte do mundo ainda confia no que é sensacional e no
pior cenário possível, simplesmente porque eles não
acreditam em Deus ou no que eu posso fazer para salvar
seu país, que também é meu. Porque é o meu país
também, você sabe.
"Mesmo que eles tenham rejeitado Você, Senhor?"
“É apenas tolice. Mas na América existem muitos, muitos
cristãos e embora eles não tenham chegado a um acordo
com seu capitão maçônico, Meu Espírito está com eles e
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em seus corações. Especialmente quando as coisas
começarem a esquentar, muitos voltarão para Mim de
todo coração”.
Eu estava pensando sobre o reavivamento que deveria
acontecer, que tantos profetas profetizaram que haveria um
reavivamento antes do arrebatamento. Eu olhei para o Senhor
e Ele balançou a cabeça para trás e para a frente no negativo.
Eu recuei e pensei: "Mas todo mundo diz que os bons profetas
dizem que haverá um reavivamento ..."
“Clare, isso não vai acontecer. Você hesita por causa do
constrangimento que pode lhe causar se estiver errado.
Posso dizer que se você estiver errada em ouvir-me, um
reavivamento obscureceria totalmente sua profecia
negativa. Isto é: "Não há avivamento vindo para a
América até o arrebatamento".
O que Ele quer dizer é, até DEPOIS do arrebatamento.
"Sinto muito, é assim que vai ser, essa é a minha agenda."
"Quem pode argumentar com Deus?"
"Você, Meu Amor. Todo o tempo, na verdade." Ele disse
ironicamente.
Eu ri. "Sim ... eu acho que sou culpada como acusada."
"Você é um pescoço duro, você é."
"É por isso que meu pescoço dói, Senhor?"
"Sem dúvida."
“OK, mas isso não é motivo de riso. Muitos profetas disseram
que haveria um reavivamento antes do arrebatamento, mas eu
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sempre senti um cheque no meu espírito, e agora me pergunto
sobre ..."
"O destino daqueles que teriam se arrependido? "
"Sim."
"Eu dei amplas oportunidades para reviravoltas neste
país - uma ampla oportunidade. Eu não terei Meus
avivamentos reunidos com desprezo e desprezo
novamente. Algo deve suavizar os corações endurecidos
neste país, aqueles que fizeram do materialismo seu Deus.
É por isso que Eu estou esperando."
"E sobre o colapso econômico?"
"Isso também virá depois do arrebatamento."
"Uau."
"Sim, Uau! Um tempo de sofrimento incomparável. Mas
isso vai quebrar as costas daqueles que não têm nada além
de desprezo e desprezo pela Bíblia. Por profecia. Para os
pequenos, os simples, aqueles cujo Deus, significa tudo
para eles. E eles não vivem para o que podem conseguir eles vivem para Mim, porque Me receber significa tudo
para eles.
"E por isso não estou prestes a tornar a vida mais
miserável para eles. Vou esperar até que eles estejam de
pé e partam, e então o martelo cairá."
"Martelo?"
"Sim, o martelo do julgamento sobre esta nação. Ele virá
de uma vez. O que, a propósito, se encaixa com as agendas
da elite dominante. Eles terão mais controle quando não
houver recurso para as pessoas conseguirem comida, além
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do governo. Vocês notaram que, lentamente, o aperto está
sendo colocado nos pequenos bancos de alimentos, aqueles
que não acompanham o governo. Os grupos alternativos,
os mais independentes."
"Sim, eu me perguntei sobre isso."
"Eu preencho você, você sabe."
"Estou começando a ver o quanto!"
"Voltando aos vulcões. Eu tenho como alvo as áreas do
mundo que lidam com tráfico de pessoas, tráfico de
drogas e injustiças gritantes contra a humanidade.
Terremotos e vulcões vão tirar muitas vidas e destruir
muito. Não é meu desejo ver qualquer sofrimento na
humanidade, mas você não tem ideia das atrocidades
contra a humanidade em que essas áreas estão envolvidas.
O sangue de seus mortos clama a Mim da Terra. Eu não
vou atrasar, vou trazer justiça.
"Também esses vulcões são entradas para o submundo,
canais diretos para as entranhas do Inferno, e enquanto o
Inferno se enche, a Terra se expande. Esse não é um
pensamento particular seu; eu sei que você já teve esse
pensamento antes. Eu dei a você esse entendimento que
veio de Mim".
"Oh, Senhor isso é horrível!"
"Há também um aumento na atividade antes dos
extraterrestres demoníacos fazerem sua entrada pública
na Terra. Tudo está orquestrado para trazer adiante o
último reino que governará o mundo inteiro,
sincronisticamente.
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“Os alienígenas demoníacos serão recrutados por esse
governo para procurar e destruir comunidades de
resistentes, junto com clones que virão de todos os cantos
da Terra. Mesmo agora, pequenos grupos de tais criaturas
habitam até mesmo as áreas mais remotas do mundo,
esperando que a palavra apareça para procurar e destruir
os resistentes. Este novo governo não seria possível se não
fosse pela ajuda desses clones”.
Eu quero dar uma pausa aqui por um minuto. O Senhor nos
permitiu assistir os arquivos X por um tempo. Eu acho que
nunca vi nada mais sombrio na minha vida do que aqueles
arquivos X.
Mas eu lembro de um episódio em particular, onde a estrela
do programa estava procurando por sua irmã. Foi em
Montana, eu acho - nos apartamentos de Montana. Ele viu
uma menininha que estava criando abelhas com um monte de
outras garotas e garotos. E ela parecia exatamente com a irmã
dele, a última vez que ele a viu.
Eles estavam em uma área muito remota - eu me lembro da
cena em que eles estavam com essas abelhas que eles
mantinham. Havia um homem trabalhando nas linhas
telefônicas, e as abelhas mataram o homem, e eles apenas
ficaram lá e observaram. Sem emoções, sem nada. Isso foi
muito grotesco, isso foi muito ruim.
“Os céus estarão tão cheios de alienígenas demoníacos que
as pessoas ficarão fora de si com choque e espanto. No
começo, eles serão levados a acreditar que são benignos.
Então, sem aviso, os supostos malvados irão "invadir" e
uma guerra nos céus se manifestará. Isso é apenas uma
encenação para galvanizar todos os países em um único
governo”.
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"Senhor, posso ter uma visão disso?"
Eu estava esperando uma cena multicolorida, mas os céus, um
tanto poluídos, foram preenchidos até onde os olhos podiam
ver com discos e outros veículos de estranhas proporções e
formas, todos muito monótonos e metálicos. Embora o sol
não brilhasse em nenhum deles, parecia um dia nebuloso.
Talvez seja por isso.
"Não é por acaso que os vulcões e o pecado estão
próximos uns dos outros. Há conexões com atividades
demoníacas, aumentadas em uma área onde os portais
estão abertos. Isso também é um fato no Havaí.
"Oh meu amor. Há tanta coisa da qual você é ignorante,
pare de tentar encaixar sua mente lógica e apenas digite o
que você ouve. Você poderia?"
"Uh oh, ai!" E é isso que eu estava fazendo. Ele estava me
contando todas essas coisas diferentes, e eles estavam ficando
cada vez mais bizarros para mim e minha mente e intelecto
estavam resistindo a Ele - e Ele finalmente me chamou para
isso.
"Sinto muito, Senhor." Eu abaixei minha cabeça.
Ele levantou meu queixo e disse: "Eu te amo?" com um tom
de voz cadenciado.
Eu sorri: "Eu sei que sou um trabalho".
“De fato você é, e eu nunca me canso de trabalhar nesse
trabalho. Portanto, não desmorone com a Minha
repreensão. Aqueles a quem Deus ama, Ele castiga ... "
“Eu te amo?” Ele disse novamente naquele tom de voz.
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"OK, Senhor ... realmente, com a sua ajuda ... assumo que
vou me ater aos seus fatos."
"OBRIGADO! Eu acho que agora você está conseguindo
ver o quanto de orgulho e intelecto humano está no
controle do seu pensamento, hein?
“Umm. Muito mais do que eu imaginava.
"Sim, eu escondi isso de você. Posso dizer que isso é o que
impediu você de ouvir de Mim todos esses anos?"
"Mesmo?"
“Bem, na verdade, sim. E outras coisas, como cultivar
mais virtudes para que você pudesse confiar e não cedesse
sob pressão.
“Bem, isso é o bastante para explicar a você por agora.
Ainda não terminei."
“Oh, estou tão feliz, Senhor. Eu quero ouvir mais!"
"Você é engraçada, certo, em um momento você está se
recusando, no próximo você está empurrando? Quem
pode entender você?"
"Você pode, obrigada Senhor."
"ESTÁ BEM. Portanto, há uma correlação entre os
vulcões e a atividade demoníaca, que é "pecado".
Ok, agora - por causa dessa pequena interrupção aqui eu
queria voltar para o Havaí, porque é onde ele começou a se
recusar. Ele disse: “Existem conexões para atividades
demoníacas, aumentadas em uma área onde os portais estão
abertos. Isso também é um fato no Havaí. ”E eu estava
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pensando,“ huh, realmente? ”E foi aí que Ele me chamou na
minha incredulidade.
“Também a superstição e os rituais estranhos, quase
sempre envolvendo sacrifícios humanos, estão nessas
áreas. Aqueles filmes que você viu quando criança não
eram apenas filmes - eles eram baseados em fatos. E você
pode ter certeza que onde o sacrifício humano está
envolvido, Satanás está bem ali com eles, sob o pretexto de
sua divindade local.”
“Sim, lembro dos incas e dos polinésios nesses filmes.”
“Toda cultura tem sua própria marca de satanismo.
Todos, no entanto, levam de volta a ele.
"Oh, Senhor, isso é tão grosseiro, o que estou pensando." Eu
estava tentando descobrir como eles conseguiram obter a vida
ou obter um corpo. E ele começou a explicar isso para mim e
eu disse: "Isso é tão grosseiro ... o que estou pensando".
O que eu estava pensando era que a vida no esperma é tomada
quando não é descartada adequadamente e implantada no
óvulo de uma mulher abduzida ou em uma incubadora.
"Isso é tão ficção científica!"
“Mas você está no alvo. Você viu apenas o suficiente na
Internet para saber como eles criam a vida ”.
"Mas e uma alma?"
“Eles são sem alma, ocupados por entidades demoníacas.
Eles só pegam a semente. Os demônios têm um padrão
semelhante aos anjos e humanos.
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E o que estamos falando aqui é a Luz Incriada. E tem alguém
na internet que fez algumas pesquisas sobre isso. A Luz
Incriada é algo que a Igreja Ortodoxa Russa e Grega
encontrou - é um fenômeno, onde haverá um orbe de luz com
uma espécie de padrão nebuloso. Não é um demônio, na
verdade é um anjo ou um desses santos no céu.
“A luz incriada é uma característica da vida estar
presente. Seja demoníaco, angélico ou humano, é uma
forma de vida. ”
"Mas a alma não vem de você quando o óvulo e o esperma
estão unidos?"
“Realmente eles vem. Mas eu não lhes dei alma. Eu evito
isso. Pelo contrário, eles têm centenas de milhares de
demônios esperando por um corpo”.
Eu estava imaginando como era o processo.
"Sim Sim..."
“Então os demônios tomam forma quando recebem um corpo
vago?”
"Correto."
“Mas e quanto à interdimensionalidade dessas criaturas? É
como um corpo glorificado? Deus me livre ...
“É interdimensional, isto é, pode tomar forma em
diferentes dimensões sem perder sua substância.”
"Uau! Isso é sobre minha pobre cabecinha, Senhor.
"Eu sei, e você é abençoada porque está me seguindo sem
editar nada para se adequar ao seu entendimento
humano. Você vê que é assim que os inventores também
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funcionam. Eu coloco ideias em suas cabeças, eles
trabalham e uma nova descoberta da ciência. Tudo foi
feito e permitido trazer a humanidade para este clímax
que você está se aproximando agora. Esta é a hora
crítica.”
"Ufa !!!"
"Sim eu conheço. Veja, é por isso que os demônios não
podem ser destruídos, apenas amarrados. E no final, todos
serão lançados no Lago de Fogo para a eternidade - isto é,
para sempre e sempre, e sempre. Você vê? A vida não
pode ser destruída, mas pode ser confinada. Os corpos
que eles habitam podem ser destruídos, mas não o
demônio interno. Pelo menos eu não forneci essa opção.
“Haverá tantas lições para aprender. Você já ouviu falar
de amor duro na penitenciária, certo?
"Sim."
“Bem, haverá visitações para contemplar o lago de fogo
para entender o destino daqueles que escolhem o mal.”
E a fumaça do seu tormento se elevará para todo o sempre.
Não haverá descanso dia ou noite para aqueles que adoram a
besta e sua imagem, ou para quem recebe a marca de seu
nome. "Apocalipse 14:11.
“Eu acho que com isso vem outra pergunta. Depois do
milênio, não haverá mais mal. Então, por que o amor duro
seria necessário?
Todas as coisas ditas por mim serão cumpridas. A Terra
estará cheia da Glória do Senhor. Já não haverá mal
algum para habitar; tudo será regenerado de acordo com
o Meu desígnio eterno.
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“É o suficiente para esta noite, meu amor. Eu sei que há
alguns que vão zombar disso, mas não se importe com eles
e eu também não vou.
Eu ri.
"Em seu próprio tempo, seus olhos serão abertos. O que
eu estou te dando é para aqueles que podem receber com
compreensão, que no final eles verão que o Bem triunfará
e há muito o que esperar.
“Esses registros estão sendo dados a você para que os
outros não caiam em desespero. Se a igreja estivesse
fazendo seu trabalho, isso não seria necessário. Mas
devido a pressões políticas, muito foi suprimido - mas
agora é a hora de serem reveladas".
Eu ouvi esta Escritura em meu espírito: “Siga o seu caminho,
Daniel, pois estas palavras estão ocultas e seladas até o tempo
do fim. 10 Muitos serão purificados, purificados e refinados,
mas os ímpios agirão perversamente; e nenhum dos ímpios
entenderá, mas os que têm discernimento entenderão. ”Daniel
12: 9

Jesus fala sobre: Após o Arrebatamento, O Mundo
vai Chorar - parte 7
11 de março de 2015
Bem, querida Família, esta é uma mensagem cheia de
surpresas - certamente me surpreende ... hoje à noite, quando
eu estava em adoração, as coisas começaram como costumam
acontecer, eu estava dançando com o Senhor. E notei que
estava usando um vestido preto - um vestido de noite, um
vestido de noite preto com lantejoulas que refletia a luz. Ele
também estava vestindo preto. Nós estávamos dançando em
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uma espécie de configuração de bola formal. Eu estava
realmente questionando por que eu estava vestindo preto, pois
isso é um sinal de luto, mas estávamos dançando. Eu estava
um pouco confusa com isso. Então eu comecei:
"Senhor, eu não entendo por que estou vestindo um vestido de
noite de lantejoulas pretas e ainda dançando tão
graciosamente com Você como se estivéssemos em um baile
ou celebração de algum tipo."
Porque o mundo inteiro se lamentará e você se lamentará
com eles, mas terá profunda alegria interior, que o mundo
não pode tirar de você.
“Nós dançaremos através dos tempos vindouros, quando
Meu julgamento cair sobre esta nação e o mundo. Nós
contemplaremos isso com um olho, enquanto
contemplamos o Céu com o outro. "Quando as coisas
chegarem ao fim aqui na América e ao redor do mundo,
vocês se aproximarão cada vez mais da sua pátria
celestial.
“Eu sei, Clare, você sente em seu espírito que o tempo está
curto - e de fato está, meu amor. Em breve estarei
levando-a embora para sempre e sempre. Eu irei lhe dar
todos os meus presentes de amor e viveremos felizes para
sempre".
E eu pensei comigo mesmo: "NESTE mundo, NINGUÉM
vive feliz para sempre ..."
"Oh, Senhor - isso é tão precioso e excitante e minha natureza
interior treme na esperança de que realmente seja Você e
verdadeiramente isso acontecerá em breve."
"O que Eu te disse sobre duvidar? E confiar?"
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“Eu acho que não tenho experiência para comparar, para me
segurar ... está tão longe da minha realidade. É quase bom
demais para ser verdade.
Ele sorriu: "Sim, meu amor, eu sei bem como você se sente
... mas é verdade, Clare, tão seguramente quanto EU
SOU. É verdade. E eu sei que está além do que você pode
imaginar - e isso me encanta. ainda mais porque adoro ver
você surpresa e sobrecarregada com Minha provisão
amorosa para você ".
"Então, o mundo vai lamentar, mas teremos um olho no céu e
outro na Terra?"
"Correto."
“Senhor, como posso ser feliz sabendo o que a humanidade
está sofrendo nesta Terra e como você sofre com eles? Eu
realmente questiono isso, assim como ... ”
"... Voltando para ajudar?"
"SIM! Quero dizer, há tantos rumores sobre nós estarmos
treinando e voltando para ajudar durante a Tribulação. ”
"Você vai entrar no Meu Descanso - você trabalhou e
agora vai descansar. Eu não chamei a Minha Noiva para
fazer parte deste julgamento que está vindo. Eu não estou
removendo você para que você possa assistir do Céu e
sofrer. Isso está claro? "
"Oh"
"Bem, Eu não estou. Seu trabalho está terminado aqui até
que Eu retorne. Eu irei a você para conforto, mas eu não
irei expor você aos horrores da Terra. Eu não posso e não
irei."
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"Senhor, posso questionar a sua sabedoria sobre isso?"
"Por que não, você sempre faz! Por que hoje deveria ser
diferente de outro dia, hmmm?"
"Bem, isso não é brincadeira, mas você está me fazendo rir."
"Podemos nos divertir juntos às vezes, mesmo quando é
difícil e doloroso para nós dois.
"No Meu plano Divino, eu tenho limites para o que cada
um deve sofrer. Eu tenho propósitos e tenho limites. Meu
amor, não questione. Apenas aceite. Apenas receba o dom
da liberdade da alienação e dos problemas deste mundo."
"Senhor, meu intestino parece engraçado."
"Isso é incredulidade, Clare."
Então, eu repreendi isso. E estranhamente ... foi embora.
"Meu amor, muitos pensam que é uma virtude heroica
voltar e estar presente para o castigo. Eles não sabem do
que estão falando. Meus anjos estão preparados para o
que está por vir, só eles farão parte do que está pra
acontecer."
“Mas e as nossas orações do Céu quando vemos você orando
... certamente oraremos também? Nossos filhos! Como
podemos não responder a isso?
"Haverá momentos em que você orará por eles, mas seu
conhecimento estará muito acima do que está agora, que,
mesmo assim, o que você ora será o melhor possível. Você
não estará mais profundamente ligado a eles, mas sim vai
vê-los como eu os vejo - como uma parte da humanidade
que deve ser purificada do pecado. Isso não vai diminuir o
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seu afeto, mas vai mudar a sua perspectiva para uma
visão do Céu".
"Então, eu não vou ser puxada para um turbilhão emocional,
como eu fico quando eles passam por dramas agora?"
"Exatamente. Você vai amá-los ... à distância e ainda,
como mãe deles. Tudo fará sentido para você então, Meu
Amor. Realmente será."
"Então, nós não vamos voltar durante a tribulação ou ver
todas as coisas acontecendo aqui na Terra?"
"Não. Você não vai. Você vai tocar de vez em quando,
para dar-lhes coragem, mas você não será uma parte do
drama ... mais como uma aparição que fala de
encorajamento, mas não envolvida nas realidades
dolorosas.
“Você vê, sua realidade vai ser muito mais diferente. De
certo modo, será impossível que você se envolva
emocionalmente no mesmo nível em que está agora, em
seu corpo, na Terra. Todo o seu mundo e realidade serão
bem diferentes.
"Eu sei que é difícil para você compreender este conceito
... embora eu veja um pouco de luz atravessando."
Ele sorriu. "Veja, as coisas são tão diferentes no Céu, até
agora você não pode calcular como vai reagir ou ver a
Terra do Céu. É a verdadeira realidade. O que você vê
agora é apenas uma névoa. Quando você se distancia dela
... bem, sutilmente não há como eu explicar isso, você tem
que experimentar, meu amor. Mas você pode aceitar a
Minha palavra para isso.
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“Bem, eu tenho uma paz sobre isso agora que repreendi essa
incredulidade. Eu tenho uma paz profunda, Jesus, que Tu
estás falando a verdade para mim, e que será como disseste.
"Seguindo em frente. Há muitos que ficarão desapontados
por não poderem voltar e fazer parte do drama. A vocês
eu digo: Por favor, aceite minha palavra, você só vai
atrapalhar. Você sofreria o que era destinado ao réprobo
Você provou seu amor por Mim e eu não quero que você
passe por essas coisas com aqueles que mostraram
escárnio e desprezo por Mim.
"No entanto, você terá sua chance quando voltarmos
juntos. Então você terá suas atribuições e tudo será novo,
cheio de expectativas e oportunidades para você usar seus
dons. Oh, os planos que tenho para você, minha noiva eles são tão emocionantes! Tão maravilhosos! E vocês
estarão totalmente equipados para fazer tudo o que está
em seu coração que desejaram fazer.
“Sim, você estará perfeitamente equipado. Sua música
florescerá, seu jogo será nada menos que a perfeição, e a
unção trará corações para Mim, para curar e restaurar.
Você vê, é isso que todos estão esperando - você está
apenas se adiantando em Mim pensando que será durante
o castigo.
"Vocês todos terão a oportunidade de fazer tudo o que
está em seu coração e, portanto, muito mais do que
planejei para vocês. Vocês não trabalharão mais e não
verão resultados por causa da dureza dos corações. Não,
corações serão largos aberto para receber tudo o que você
tem para dar.
"Oh, APRECIE MINHAS NOIVAS! Alegrai-vos! Grande
é a sua recompensa, e grandes serão suas atribuições.
Alegrem-se! Ansiosos para isto. Sim, de fato, vocês
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dançarão no vestido preto, um olho no Céu e um na
Terra, mas a tua realidade estará nos Meus Braços, não
em pano de saco e cinzas.
"Bem, você está satisfeito agora, Meu Amor?"
“Oh, sim Senhor, eu acredito que estou. Eu acredito em você,
Jesus. Você fala apenas a verdade e eu entendi que Você
realmente está nos preparando para o que deve acontecer
muito rapidamente”.
"Obrigado Meu Amor, obrigado por receber. Meu
coração salta de alegria porque finalmente você resolveu
essa questão em seu coração, e realmente ouviu a voz do
seu Pastor.
“E eu lhe disse que nunca deixarei de trabalhar em você
para trazê-lo para a realidade da Minha voz fiel. Sou eu
quem fará essas coisas, e tudo o que preciso de você é o
que você acabou de me dar.
Obrigado Meu Amor, muito obrigado por acreditar em
mim. Eu te adoro, Clare, e falei Minhas palavras através
de você e continuarei a falar até o dia em que você voltar
para Casa Comigo".
Maranatha Senhor !!! Venha rápido!

Jesus fala sobre: Após o Arrebatamento, O Dia em
que As Bombas Caírem - parte 8
12 de março de 2015
Eu tenho uma mensagem bastante solene para você - estou
um pouco entorpecida agora ... vou compartilhar com você o
que o Senhor discutiu comigo esta noite.
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Eu tenho tido problemas com a Cronometragem ... como, o
que há de novo nisso - todos os têm. Mas eu tenho tido
problemas sobre o tempo porque o Senhor me disse que eu
iria realizar tudo o que Ele colocou no meu coração, que eu
teria paz com isso. Ele não disse qual seria o prazo, mas
assumi que era antes do arrebatamento. Então, eu fiquei um
pouco surpreso esta noite, porque estava trazendo isso para
Ele.
"Isso está me incomodando, Senhor."
"Podemos conversar sobre isso?"
"Sim, isso me ajudaria imensamente."
"Eu nunca disse a você o prazo em que você faria isso.
Acabei de dizer que você completaria tudo o que eu lhe
dei para fazer. Mas eu não disse quando."
“Senhor, você inferiu antes do arrebatamento. E também,
você me disse que você tinha levantado obstáculos para dar a
sua noiva mais tempo. Agora estou muito confusa. Porque eu
posso sentir que as coisas estão aumentando.
"Deixe-me limpar a desordem para você. Primeiro de
tudo, eu prometi que tudo seria realizado. Eu sei que você
pensou que seria antes do arrebatamento, mas eu não lhe
dei nenhum prazo."
"Oh ... me ajude Senhor, você pode ver que estou caindo em
uma armadilha da descrença."
"Firme como isso vai, meu amor. Aguente firme. Você
deve ser paciente. Haverá um tempo quando tudo que
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você quis fazer que eu pus em seu coração, estará
completo. Após o arrebatamento."
"Após??"
"Sim, após."
"Mas você disse que estava dando a sua noiva mais tempo?"
"Eu apenas dei a ela mais tempo."
"Mas, eu entendi ou senti que você quis dizer anos - como um
par de anos ou três anos."
"Bem, eu nunca esclareci isso para você, porque ainda
estou esperando pela palavra de meu Pai. Há um tempo
envolvido, um tempo agudo envolvido."
"Ok, bem ... estou um pouco perplexo."
"Lá vai essa incredulidade novamente."
"Sim, culpada como acusada, Oh, ajude-me Jesus!"
Neste ponto, eu precisava fazer uma fogueira e aquecer o
jantar para Ezekiel, e foi uma pausa bem-vinda. Eu sabia que
se eu fosse até ele, ele me ajudaria a sair da minha confusão.
Eu estou de brincadeira ou esse é verdadeiramente Jesus?
Estou de volta. Este é Jesus.
"Bem, você está satisfeita e em paz?"
"Sim, Senhor."
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"Você me pediu para ajudá-la. Ele é o meu porta-voz e
proteção para você, Noiva Doce."
"Oh, Jesus - como você pode me chamar de doce quando eu
te questiono tanto?"
"Eu não estou ofendido. Sua irascibilidade só me dá a
oportunidade de mostrar minha mansidão e humildade
por meus filhos. Em outras palavras, se eu posso ser
manso e humilde com Clare, com certeza você pode ser
manso e humilde uns com os outros.
"Você vê, eu faço bom uso de sua teimosia."
“Verdadeiramente, Senhor, você é gentil e perdoador.
Obrigado por ser tão paciente comigo.
"Não foi difícil. Eu te amo e entendo suas lutas - que, a
propósito, são universais para todos os homens. Mas
agora que resolvemos isso, eu preciso te preencher."
"Estou aqui, Senhor."
Ele beijou minha testa.
"Bem, porque o tempo é curto, eu tenho vocês dois no
caminho mais rápido para encerrar essas mensagens e
preparar-se para esse dia. Somente em oração e firmeza
você irá resistir à terrível tempestade que está prestes a
atingir a América e o mundo.
"A cada dia, quero que vocês dois se certifiquem de que
você esteja firme e preparada a qualquer momento."
"Como vamos saber que estamos preparados?"
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"Você vai sentir uma profunda paz. Tem sido uma
redução em ambos, apenas continue a manter seu foco e
entenda que não há tempo a perder. Por favor, aperte os
olhos e trabalhe duro para organizar suas mensagens e
deixar para trás o que eu te dei.
"Clare, você está ouvindo?"
"Senhor, eu estou enevoada."
"É aquele açúcar que você comeu."
"Opa"
"Embriague-se somente coMigo.
"Haverá uma troca nuclear limitada, o suficiente para
lançar o mundo em pânico e preparar o palco para que
Obama tome as rédeas da paz e seja declarado herói.
"Seu país estará em pandemônio e as comunicações serão
eliminadas temporariamente. Mas para impor a Lei
Marcial, a comunicação será necessária. Afinal, como
pode o vencedor desfrutar sua vitória sem transmiti-la
pelo mundo todo? Seu país se recuperará desta devastação
mais rapidamente do que alguém poderia esperar, porque
tudo está no lugar com pleno conhecimento do que está
por vir.
"Seu país não será mais uma potência mundial. Ele terá
enormes problemas de reconstrução e contaminação para
lidar. Não se engane, essas cidades subterrâneas conterão
as pessoas importantes, enquanto todos os outros lutam na
superfície. A lei e a ordem estarão fora de controle, os
criminosos vão aproveitar ao máximo o estupro e os
saques. A vida vai ser uma bagunça.
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"Mas no MESMO DIA que as bombas caírem, esse é o dia
em que estarei vindo para você. Erga suas cabeças e
observe o céu. Eu estou vindo para você naquele mesmo
dia.
“Deixe-me repetir-me: ERGA SUAS CABEÇAS - EU
ESTOU VINDO PARA VOCÊ NAQUELE MESMO DIA!
“Não caia em desespero, não entre em pânico. Eu te avisei
repetidamente, sua redenção se aproxima. Este é o
momento da eternidade que você está esperando."
"Senhor, estou sem palavras."
"Bem, está chegando. Tão certamente quanto EU SOU,
está chegando.
"Não ceda ao medo. Fique firme, levante os olhos para os
Céus. Eu estou indo."
"Senhor, ajude-nos."
"Eu já coloquei meus anjos para ajudá-lo, você não vai
tropeçar ou cair, tudo está no lugar."
“Obrigado, Senhor. Muito obrigado."
"Você vê, eu queria confirmar isso para você, mas eu tive
que esperar até que você estivesse segura em nossas
comunicações."
"Jesus, eu estou realmente entorpecida."
"Eu sei eu sei. É muito para absorver. Mas eu o preparei
bem e você passará voando."
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"Isso é tudo, Jesus?"
"Por enquanto, sim."
E esse é o fim da mensagem ...

Jesus fala sobre: Depois do arrebatamento,
preparem pacotes de esperança - parte 9
13 de março de 2015

Nós tivemos uma situação interessante hoje, a Internet estava
inoperante. Eu não sei se foi o fio de fibra óptica que foi
cortado ou o que quer que seja - geralmente é o que acontece
quando a construção está caindo. Ficou inativo durante todo o
dia e, claro, o telefone está conectado à Internet, de modo que
também caiu. Comecei a sentir frustração e isolamento por
não conseguir me comunicar com pessoas com quem você
normalmente se comunica. Então comecei a pensar em como
os outros se sentirão quando a Internet não estiver
funcionando: quão isolados, temerosos e confusos eles
também estarão. Isso estava pesado em meu coração quando
eu fui rezar.
"É muito importante que você deixe para trás pacotes
preparados para os seus entes queridos. Este pensamento
não vem de você, Clare, tem estado no Meu coração o dia
todo, e a interrupção de comunicação o identificou muito
bem.
"Queridos filhos, se essas mensagens tem sido úteis para
você, eu gostaria que vocês fizessem cópias e as colocassem
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onde elas serão encontradas pelos seus entes queridos
quando você tiver partido. Isso é apenas uma precaução,
porque os sites que você visita podem não existir mais
depois do Arrebatamento.
“Aqueles em posição de poder fizeram notar quem é um
perigo para suas agendas. Quando você encontrar algo
que toque em você e lhe dê um ponto de vista ampliado
que garanta a sua paz, baixe-o e mantenha-o onde ele será
encontrado."
"Devemos fazer CD's ou DVD's?"
"O que quer que seja mais estável e conveniente. Mesmo
duas cópias não seriam excessivas caso algo acontecesse ao
primeiro disco. Os demônios terão pressa para destruir
qualquer coisa sagrada e instrutiva para que possam
isolar os que ficaram para trás."
"Bem, nós temos PDF’s disponíveis que podem ser
impressos."
"Sim, o impresso é melhor, fácil de ler e útil quando
houver falta de energia e a internet desaparecer, o que
será feito por algum tempo até que as instalações sejam
reconstruídas. Esses pacotes devem ser acompanhados de
uma carta muito carinhosa. Fique longe de causar culpa,
que os enlouquecerá ou os levará ao desespero. Seja
construtivo, seja positivo, tenha esperanças. Mas
especialmente seja amoroso.
“Eles sabem muito bem que eles erraram, você não
precisa culpá-los. Em vez disso, você precisa fortalecê-los
porque os joelhos deles mal os suportam.
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"Deixe para trás uma vontade de algum tipo, ou lista de
como as coisas devem ser doadas. Isso ajudará a evitar
discussões. Seja justo na distribuição; seja especialmente
gentil com aqueles que não merecem.
“Toda a sua atenção agora deve estar em sua salvação. Eu
sou um Deus amoroso, mas com a Minha Ira sobre a
humanidade, será difícil convencer muitos disto. Mas
lembre-se, aqueles que eu predestinei, eu também sabia de
antemão.
"Seja claro em seu discurso para perdoá-los. Peça perdão,
e conte como você pecou contra eles e os desapontou. Peça
perdão. Eles precisarão dessas graças para limpar o
passado e saltar para o futuro. Acredite em Mim Seja um
salto, a transição mais difícil que alguém poderia
imaginar será essa mudança, mas Eu estarei com eles.
"Encoraje-os a ter uma oração de imersão ou oração de
habitação e busque a Minha mão. Eu os conduzirei
habilmente e os confortarei com amor. Mas eles devem
entrar em uma oração acessível. Sim, orar de joelhos em
súplicas é muito eficaz. , mas muito melhor ter um
relacionamento pessoal e íntimo com a mão de Deus ...
então todo o resto segue naturalmente.
“Quero que eles saibam que eu os amo, sou acessível,
estou com eles, eles têm futuro. Se eles morrem agora ou
vivem através da tribulação, eles ainda têm um belo
futuro. Eu quero que eles saibam que nem tudo está
perdido, nem tudo está terminado. Não, suas vidas estão
apenas começando. E embora seja uma jornada repleta de
perigos, será profundamente gratificante à medida que se
aproximarem de Mim, ver Meus milagres e experimentar
a profundidade do Meu amor por eles.
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“Isso é algo que eles estão patinando durante toda a vida e
evitando. Mas agora é a hora de eles reconhecerem que
sou real. Que Eu os amo e que estou com eles.
“Todas as coisas que deveriam ter feito nesses anos, mas
não foram, terão que ser feitas agora, nesta temporada.
Aqueles que perdem a vida os encontrarão, aqueles que os
agarrarem com força os perderão. É um paradoxo que
gira em torno da fé e da confiança. Espero que o
cumprimento dos sinais e escrituras da Bíblia os faça
girar em torno de 180 graus.
“Mas, infelizmente, alguns escolherão - com pleno
conhecimento de consequências iminentes - seguir adiante
em seu próprio caminho. Eles têm lições para aprender e
algum dia você verá a verdadeira profundidade de sua
rebelião, e entenderá completamente por que as
consequências tiveram que ser tão terríveis”.
"Senhor, vamos ver o que aconteceu durante a Tribulação?"
"Haverá um tempo para 'revisões' - em outras palavras, à
vocês será mostrado o que é necessário para entenderem.
No final - o clímax antes de voltarmos – à vocês será
mostrado muito e preparado para voltar a governar e
reinar comigo, mas antes de tudo isso, haverá um tempo
de grande orientação, treinamento, equipamento e
preparação para suas estações na Terra.
"O que você acha agora insuportável, do Céu, parecerá
muito diferente em seu contexto. No entanto, haverá uma
lua de mel e eu não vou estragá-la trazendo os sofrimentos
da humanidade na Terra."
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Naquele momento, comecei a ter mais algumas perguntas como geralmente faço, e disse: "Perdoe-me, Senhor". Porque
sabia que Ele podia ler meus pensamentos ...
"Vá em frente, toda noite é algo ... mas eu entendo."
“Acho muito difícil imaginar que não poderemos ver e ajudar
nossas famílias. Este é um verdadeiro ponto de discórdia para
mim”.
"Isso é porque você está muito apegada e não entende o
caminho da santificação que cada alma deve viajar. É por
isso que eu te disse ontem à noite que você só iria
atrapalhar. Você acha que sua presença em suas vidas é
mais útil para eles do que a Minha?"
"Ah não! Mas eu acho que ambos ... seriam legais ...
"Você vê porque eu não vou permitir isso?"
“Eu só posso imaginar quantos problemas eu teria se estivesse
com eles.”
"Clare, haverá momentos em que você poderá tocá-los
por coragem, mas não mais do que isso. Eu tenho que
fazer isso do meu jeito."
“Senhor, eu aceito o seu caminho, mas eu preciso me
envolver com isso. Por favor me ajude."
"Já está a caminho. E no Céu, Meu Amor, você será uma
mulher muito ocupada, de fato. Isso ajudará a acabar com
seus medos."
"Esta pode ser uma pergunta boba, mas o inimigo pode afetar
o nosso pensamento no céu?"
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"Não. Ele não tem permissão. E você experimentará tal
liberdade de pensamento no Céu, que você virá a entender
a pressão horrenda que estava sofrendo das forças das
trevas em sua vida na Terra."
"Então, seja qual for o pensamento desordenado que surge no
Céu é inteiramente nosso?"
"Clare, no céu, não há pensamento desordenado. Apenas
verdade e clareza. Tem que ser experimentado para ser
acreditado, então nem tente imaginar."
"ESTÁ BEM."
"Eu não quero que você se inquiete ou se preocupe, tudo
vai se desdobrar muito naturalmente. Tudo foi preparado
e feito para a sua nova vida na eternidade."
“Há mais alguma coisa, Senhor?”
"Diga aos seus ouvintes que não há muito mais tempo.
Eles precisam preparar seus pacotes para seus entes
queridos. E para aqueles que não têm um ente querido,
faça pacotes para os que estão à sua volta. Não que você
precise desse tipo de incentivo. ..mas muita graça será
dispensada por pensar nos outros e prepará-los para o
que está por vir. Pelo ato de bondade você vai manter
muitos longe do desespero. E eles vão mais tarde
agradecer-lhe por ser seu único ponto de sanidade em
toda a confusão".
"Por favor, seja fiel. Por favor, prepare-se.
"Eu te amo. Mais amanhã."
“Eu também te amo, Senhor. Fique perto."
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"Eu estou."

Canção: Ele é Real, Ele está Vindo, Por Favor, Ouça
Ezekiel Du Bois
Você não sabe que Ele é real? Ele está vindo, por favor, ouça.
Você não sabe que Ele é real? Ele está vindo, por favor, ouça.
Você sabe que Ele está lá para você, a cada momento do dia
através de cada noite.
Você sabe que Ele se importa com você, você tem que saber
que é verdade
Ele esteve lá durante toda a sua vida.
Você não sabe que Ele é real? Ele está vindo, por favor, ouça.
Você não sabe que Ele é real? Ele está vindo, por favor, ouça.
Não é tão difícil, abra seu coração e deixe o amor de Deus
entrar.
Apenas invoque o nome dEle, você nunca será o mesmo
Há uma vida real para sempre.
Você não sabe que Ele é real? Ele está vindo, por favor, ouça.
Você não sabe que Ele é real? Ele está vindo, por favor, ouça.

Jesus fala sobre: Após o Arrebatamento, Águas
Turbulentas – parte 10
15 de março de 2015

Passando da mensagem do dia 14. E o Senhor começou esta
mensagem:
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"Águas turbulentas.
“Seu país está entrando em águas turbulentas, enquanto
falamos. Arranjos já estão em vigor para que as ações
aconteçam, após um ataque à sua terra. Compromissos já
foram feitos. Estagiários estão esperando nos bastidores
para serem convocados e o que está à frente será um
conjunto de eventos muito bem orquestrados para colocar
essa nação de joelhos.
"Muitos que não quiseram ouvir qualquer 'má notícia'
serão pegos completamente desprevenidos e cegos. Muitos
não têm ideia de quão corrupta é a liderança e eles
consideram aqueles que culpam o desastre de NYC (11/9)
em seu próprio governo como malucos e traficantes de
conspiração. Eles estarão entre os mais confusos e cegos
porque sua vida girava em torno de confortos e
manutenção do status quo. Nunca em um milhão de anos
eles acreditariam no que realmente está sendo feito a eles,
enquanto sua atenção está totalmente fora do que está
realmente avançando em um ritmo alarmante.
"Haverá confusão em massa e pânico em massa à medida
que as bombas caírem. O desaparecimento de tantos
membros da família causará em alguns deles ataques
cardíacos e suicídios fatais.
“No entanto, haverá um remanescente que finalmente
sairá da cerca e se levantará para defender seus direitos.
Muito tarde. Seus direitos já foram retirados. O que
precisa ser feito agora é assegurar o futuro deles no Céu:
a salvação deles, o arrependimento deles e a confiança
total em Mim. Aqueles que pegam em armas com a mente
em fazer isso sozinho e sem a Minha ajuda falharão.
Somente aqueles homens e mulheres que souberam o
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tempo todo e pertencem a Mim, são chamados por Mim
para defender o que é certo neste país, somente eles terão
sucesso contra todas as probabilidades.
"Então, se você está pensando em ir sozinho, você está
tristemente enganado. Venha com autoridade e trabalhe
com aqueles que foram preparados."
"Senhor, se aqueles que foram escolhidos para defender este
país Você diz que são seus, por que eles não foram
arrebatados?"
"Essa é uma pergunta muito boa. Você entende o caráter
de Minha Noiva?"
"Eu acho que entendo."
"Ela é como a guerra?"
"De modo nenhum. Ela é como o padre do filme A Missão,
que entrou direto nos mercenários que estavam atirando e
matando todos à vista, e foram ceifados.
"Isso é correto. Aquelas eram Minhas Noivas vindo ao
meu encontro. E esse é o caráter de Minha Noiva. Ela é
uma amante, não uma guerreira. A única guerra que ela
faz é contra seus próprios pecados."
"Mas em uma mensagem anterior você falou sobre aqueles
que são escolhidos para lutar."
"Meu amor, esse é o caráter de suas almas. Se fosse uma
alma que é lutadora para se tornar uma amante, ela
também será arrebatada. Mas algumas almas são muito,
muito fortes no instinto do guerreiro e também elas tem
um papel a desempenhar e um lugar no Meu reino. No
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final, eles vão entender o caminho do amor. Meus anjos
entendem bem os caminhos do amor, mas eles
necessariamente se levantaram para defender a Minha
honra e o Meu Reino, e quando isso estiver acabado, e eu
quero dizer que tudo acabará, eles deixarão de lutar, pois
não haverá mais nada para defender. Mas esse tempo está
muito longe ".
“Senhor, eu não entendo alguma coisa. Por que você não fez
tudo isso depois do último ciclo de destruição com a
Atlântida, os dinossauros e tudo o mais?
"Para você, meu amor, isso não é informação necessária
agora. Mas no céu tudo será entendido claramente, tudo
bem?"
"Você, Senhor, é tão gentil em me perguntar se está tudo bem
..."
"Você também é minha filhinha, e eu não quero de forma
alguma desencorajar suas perguntas, enquanto você está
crescendo. Então, voltando ao plano."
"O plano?"
"Sim, os planos nefastos dos habilidosos em intriga e
egoísmo, sua consciência queimada e completamente
devorada pela corrupção e ganância. O que eles temem
virá sobre eles. De maneira alguma eles escaparão da
conflagração do que ainda está por vir.
“Em sua ignorância e autossuficiência, eles acreditam que
o cenário vai se desenrolar como planejado. Eles não têm
noção de quão longe estão da verdade. Eles não têm ideia
do que os espera como plano após o tiro sair pela culatra e
trazes as consequências terríveis de sua ganância perto de
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ver e os pecados atrozes contra a humanidade, contra
aqueles que eu criei a minha própria imagem. Triste será
esse dia.
"Principalmente, meu amor, quero advertir aos que
ficaram para trás que agirem por conta própria, pegarem
em armas e atacarem por conta própria terão
consequências terríveis para eles e suas famílias. Mas, por
enquanto, quero dizer que isso será um momento de se
unir, orarem juntos e de encorajar um ao outro diante de
tudo que está por vir.
"É um tempo de se unir em esperança, amor e segurança
e ainda assim haverá traidores. Somente pelo Espírito as
almas serão conhecidas uma da outra - a carne mente e
engana, mas o Espírito dá testemunho da verdade. Isto é
por que é de suma importância para eles orarem e terem
um relacionamento comigo.
“NÃO FAÇA NADA SEM PRIMEIRO ME CONSULTAR!
“Não aceite ninguém sem primeiro Me consultar, pois vou
expor o que está oculto nos corações dos homens e suas
agendas malignas.
Eu só quero ter um momento aqui e dizer que o trabalho
funciona muito bem para o discernimento. Muitos foram
usados na Bíblia para a escolha de quem deveria substituir
Judas, eles foram usados na situação com Jonas para
descobrir por que a tempestade era tão severa, porque o navio
estava afundando. Usamos um livro chamado Promessas
Bíblicas e oramos e pedimos ao Espírito Santo que nos dê
uma leitura. Então fazemos uma pergunta ao Senhor e, muitas
vezes, abrimos Escrituras como Mentira, Desejo na Carne,
Ciúme, Alegria, Espírito Santo - e isso nos diz sobre o caráter
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de certas situações ou um plano de ação. Você também pode
usar Blocos para discernir. Pedaços de papel com nomes para
discernir quem deve fazer parte do que você está fazendo e
quem não deveria.
Aqui o Senhor retorna ao que Ele estava dizendo:
"Então, para resumir esta mensagem: una-se, coloque a
oração em seu lugar mais importante, pois sem ela você
estará tateando no escuro. Não confie na sabedoria
humana, apoie-se em Mim e Meu Espírito o instruirá. Não
um poderoso vento, mas uma voz mansa e suave,
gentilmente cutucando você na direção certa.
“Lembre-se: não é importante se você perder seu corpo,
isso é apenas um evento temporário e fugaz. Mas sua alma
determina sua eternidade - se você verá seus filhos ou pais
novamente, seus animais e inocentes novamente. Se você
será torturado no fogo do tormento que eu criei (não para
você, mas para os anjos rebeldes), ou se você se
estabelecerá na Terra do Leite e Mel, Promessa e Alegria
por toda a eternidade. Não se engane, o que você viveu na
Terra não é nada comparado ao que você viverá por toda
a eternidade.
"NADA, absolutamente NADA vale a perda de sua alma
para a condenação eterna."

Jesus fala sobre: após o Arrebatamento, Por que foi
Necessário que O Apocalipse fosse cumprido - parte
11
16 de março de 2015
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Bem, família do Youtube - Eu tenho uma mensagem do
Senhor sobre por que o livro do Apocalipse deve ser
cumprido. É difícil - é realmente doloroso.
Quando cheguei no tempo com o Senhor, uma música
realmente linda que prosseguia e continuava, e eu sempre me
perco nesta música com o Senhor dançando, e Ele estava tão
presente para mim esta noite. Era tão doce e íntimo e tão
terno e real - Ele era tão real esta noite para mim. Eu acredito
que o nome da música é "Jesus, Holy Jesus" por Terry
MacAlmon. E é assim que o coro soa:
Jesus, (Jesus) Jesus (Jesus) Jesus, meu Senhor
Eu realmente o encorajo a insistir com o Senhor, porque Ele
quer essa intimidade com cada um de vocês. É isso que é o
nosso canal. Se você voltar ao início do nosso canal, eu tenho
ensinamentos sobre a Oração de Habitação, como eu chamo,
e o que permite intimidade com o Senhor é a oração. Porque
esse é o desejo do meu coração, ver todos vocês conectados a
Ele da maneira que é no céu! Como é no Céu, deixe de estar
na Terra - agora mesmo!
De qualquer forma - voltando para a mensagem. Ele estava
tão presente hoje à noite, e depois de um tempo ele me pediu
para desligar a música. E eu tive passando por alguns altos e
baixos nos últimos dias. Por que… você sabe, um sentimento
de que o Arrebatamento está muito, muito próximo - e então,
de repente, perder aquele senso de urgência, e não sentir que
está mais próximo. Tipo: "Oh, bem. Negócios, como sempre."
E é estranho, você sabe. Eu não sei se Ele nos energiza com a
rapidez de Sua vinda para nos manter indo, e então meio que
recua um pouco para nos deixar descansar enquanto as coisas
estão se desenvolvendo. Ou, se Ele nos energiza e nos
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encoraja de tal maneira, porque será muito, muito em breve.
Isso é o que eu acredito no fundo do meu coração, mas eu não
tenho todas as respostas.
Então, eu perguntei a ele esta noite e disse:
“Oh Senhor, o que é isso? Às vezes eu sinto com tanta força
que você está chegando a qualquer momento, depois outros
dias desaparecem na distância e são negócios como de
costume? ”
"É a natureza humana."
“Mas eu não gosto disso. É doloroso não saber quando é
realmente doloroso.”
"É doloroso para Mim saber o que eu tenho que fazer. Eu
não quero que o livro de Apocalipse seja cumprido, mas
tem que ser para que eu possa vir e governar a Terra. Não
é Minha vontade, mas a vontade de Meu Pai que seja
feito, mesmo que eu compreenda perfeitamente a
necessidade de tudo isso.
“No entanto, é tão profundamente doloroso para Mim que
essas coisas devem acontecer. Mas eles não são feitos para
os seus olhos, Meu Amor, você não precisa ser convencida
do jeito que o resto do mundo faz. Minhas Noivas já se
reuniram ao Meu lado esperando Minha vinda para eles.
São os obstinados, cheios de orgulho, arrogância e
autoconfiança e auto satisfação, cegados por vários
desejos e luxúrias - eles são aqueles pelos quais a
Revelação deve ser cumprida ”.
Deixe-me apenas ter um momento aqui e dizer, há um
problema com o mundo que eu tenho, parcialmente com meus
filhos. Eu não levantei todo o caminho, meu ex-marido que
fez. E não foi como se tivéssemos um casamento sacramental,
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um casamento em que ambos estivéssemos igualmente
unidos. O mundo era muito forte nele. Em meus filhos ... o
mundo é forte neles também - exceto por talvez um deles. É
muito difícil explicar a eles por que o Senhor fez tantas coisas
que as pessoas consideram terríveis como matar comunidades
inteiras de homens, mulheres e crianças. E muitas vezes isso é
usado como desculpa por pessoas que pecam: “Bem, Deus fez
isso, e Deus fez aquilo. Eu não posso acreditar em Deus
porque se Deus é amor e Deus é bom, ele não faria coisas
assim.”
Eu não posso te dizer quantas vezes tive que ouvir isso. E eu
respondi a eles, muito parecido com o que o Senhor me
respondeu esta noite sobre esta questão. Então, para aqueles
de vocês que pensam que Deus é cruel, ou que não poderia
ser Deus controlando o mundo, bem - você está certo sobre
uma coisa. Ele não "controla" tudo. Ele permite e não permite
- então, de certo modo, isso é verdade. Mas Satanás é aquele
que faz as coisas acontecerem e o homem - a vontade do
homem. Para apertar o botão ou não apertar o botão. É a
vontade do homem. Até mesmo, para construir a bomba ou
não construir a bomba. É a vontade do Homem.
Então, eu sei que o Senhor interveio muitas vezes à beira do
desastre para nós. Mesmo superando a vontade dos homens
pelas circunstâncias, mas isso está chegando ao ponto agora,
onde o livro do Apocalipse precisa ser cumprido, para que o
Senhor possa retornar e vir e reinar. É sobre isso que ele vai
falar um pouco hoje à noite.
Então, aqueles de vocês que pensam que Deus é cruel e não
entendem seus caminhos, talvez isso ajude você a entender. O
que o Senhor está dizendo aqui é que, para Suas Noivas, Ele
não precisa cumprir o Apocalipse para chamar sua atenção,
porque eles já se reuniram ao Seu lado e estão prontos para
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serem obedientes a Ele. Mas para o resto do mundo, o mundo
controlador, a elite dominante e o que você tem - os
obstinados, cheios de orgulho e autoconfiança. Eles têm que
ver os resultados de seu egoísmo e os resultados de seu
próprio pensamento. Eu continuarei agora.
"Uau, Senhor, eles devem ser sérios casos difíceis para tudo o
que você tem que passar para convencê-los."
(Falando dos eventos do Apocalipse)
"Qualquer um que usasse as entranhas da Terra para
criar animais terríveis, pragas e pestes, como eles fizeram
para o controle do mundo, bem, sim ... eles precisam de
atitudes sérias! Ajustes! Nada menos do que planejei
funcionará para eles.
"Você não acha que o Pai e eu ponderamos todas as
diferentes opções e apresentamos o menos prejudicial? O
menos doloroso? O menos nocivo?"
“Sim, suponho que sim, porque essa é a sua natureza. Apesar
de ser Deus, você não precisa ponderar ... ”
"Sim, bem ... nós temos conversas, nós realmente
conversamos. Há tantas coisas a serem levadas em
consideração. Olhando apenas uma: eu dei a elas
tecnologias limpas décadas atrás - mas, em vez disso, elas
escolheram algo sobre o que poderiam lutar.
“A ambição egoísta é tão forte neles, eles são totalmente
cegos para o próprio bem deles e o bem dos filhos deles.
Muitos dos problemas do mundo giram em torno da fonte
de energia, mas que não querem aceitar como um dom de
energia livre. Não, eles tem que suprimir isso e tomar essa
fonte para fazer uma arma de guerra e de destruição com
ela - mas privando assim a humanidade do benefício da
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energia, energia livre que eu lhes ofereci. Vê como eles são
pervertidos?
"Eu vejo, Senhor, mas é uma vergonha que a humanidade
inocente deva sofrer."
"Mas a humanidade não é tão inocente, do mais alto ao
mais baixo. Pornografia, trabalho escravo, comércio
sexual, roubando dos pobres o pouco que eles têm e os
pobres roubando uns aos outros. O barril inteiro está
podre de baixo para cima. É a natureza egoísta do homem
que deve ser regulada por Deus. O homem não pode
regular o homem porque ele é tão propenso à corrupção,
tão fraco e facilmente persuadido a fazer o que é errado
para seu próprio ganho.
Eu tenho que admitir, que realmente, realmente ansiava por
Sua vinda esta noite e de estar com Ele, e eu sentei e chorei
por alguns minutos no meu altar, meu pequeno local de
oração porque eu sinto muita falta dEle, e eu quero estar com
Ele tão mal. E esse mundo está tão confuso. Então, foi uma
pequena palavra de encorajamento quando Ele disse que não
seria longo.
“Oh Jesus, parece como sempre. E a cada dia eu fico mais
velha e mais desiludida com a crescente corrupção encontrada
em todos os lugares ”.
"Eu sei. Mas eu te dei resistência e você vai aguentar essas
coisas como você tem sido. Eu não vou deixar você cair ou
desmoronar - eu te seguro, meu amor."
"Então, o que você quer falar hoje à noite?"
"Sobre a necessidade das consequências.
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"Muitos atribuem a Mim o que deve ser atribuído ao
homem e a Satanás".
"Não é justo!"
"Eu sei disso, mas por alguma razão eles simplesmente
não conseguem ver o quão responsável cada ser humano
na Terra é pelas consequências que se aproximam. É
como um bêbado que continuamente culpa seus
problemas pelos outros, quando na verdade seus
problemas foram criados por ele mesmo e sozinho. Então,
mais do que apontar os culpados, é mais fácil culpar a
Mim."
“Senhor, eles sempre apontam o modo como você fez os
israelitas matarem todos os homens, mulheres e crianças,
quando eles assumiram a Terra Prometida.”
"Sim, porque eles não estavam presentes quando os
demônios se acasalaram com as mulheres, quando os
bebês foram oferecidos em caldeirões de bronze para o
seu deus, Moloch - ou Satã. Eles não estavam presentes
quando esses pequenos bebês gritaram os horrores e eles
não estavam presentes quando tudo o que possuíam foi
consagrado a Satanás. Eles não viram que uma doença
espiritual cancerosa foi implantada em cada homem,
mulher, criança e animal. Pelo menos as crianças
inocentes estão no céu coMigo. Crescidos, eles certamente
estariam no inferno com o resto de sua família por
torturar e assassinar brutalmente crianças inocentes.
Há tanto que o mundo não conhece, o mundo não vê.
"Não, é muito mais fácil simplesmente culpar 'Deus' e
continuar com um estilo de vida pecaminoso, justificando
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suas escolhas porque "Deus" não é justo ou não vale a
pena ouvi-lo e obedecê-lo.
“Nem todos têm essa mentalidade. Alguns estão vivendo
uma vida justa, mas ainda me condenam por guerras
religiosas e coisas semelhantes. Eles não veem o conjunto
real dos dedos puxando as cordas.
"Mas aqueles que Me amam? Eles veem. Eles reconhecem
a diferença entre o bem e o mal. Eles Me conhecem bem o
suficiente para acreditar que se eu aponto a espada para
um grupo de pessoas, é porque essas pessoas estão
empenhadas em viver para Satanás e propagando seu
modo de vida.
“E mesmo assim, os israelitas ainda abraçaram os
costumes pagãos e até os incorporaram ao Meu Templo e,
portanto, à sua queda”.
Assim como um aparte aqui, descobriu-se sobre o templo de
Salomão que havia várias câmaras secretas. Os profetas falam
sobre isso, onde “coisas detestáveis acontecem”. Onde
adoram coisas detestáveis nessas câmaras, no Templo de
Salomão.
“Você não pode misturar o bem e o mal - eles anulam um
ao outro. Estava fadado a acontecer que os fariseus seriam
desonestos, por causa de dinheiro e influência, Salomão e
outros permitiram que construíssem câmaras secretas que
honravam seu "deus". Estava destinado à destruição com
a primeira mulher pagã que Salomão tomou como esposa.
“Que seja uma lição para você, como uma maçã podre
pode arruinar todo o barril. Não há nada como a beleza e
o conforto de uma mulher - moldando o curso da história
e gerando a queda de muitas civilizações.
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"Então, quando eu sou culpado pelo mal neste mundo, é
por ignorância e orgulho. O homem não sabe ou entende o
que ele fez para si mesmo. E é claro, ele não quer ser
frustrado ou corrigido, então ele chuta contra o aguilhão.
Ele me culpa, para justificar sua vida pecaminosa
contínua. Este, Meu Amor, é por isso que eu devo cumprir
as profecias em Apocalipse. O homem deve ver o que ele
fez para si mesmo e aonde isso finalmente o levou.
"Nada que eu faço é por ira, no sentido de o homem
experimentar essa ira. Para o homem é uma retaliação.
Para mim é educação, educação dolorosa - mas na cama
que eles fizeram eles devem dormir. Mesmo assim há
tantas coisas que Eu evitei que teria sido horrível, mas
para Minha misericórdia eles foram negados. Tanto ficará
claro para você no Céu, você virá a entender muito.
"Então, apenas esteja ciente do que está vindo. Não foi
Minha escolha, foi deles. Não foi Minha retaliação, foram
suas consequências. Não foi feito por ódio ao homem, mas
por amor - para levá-los a Tudo o que faço tem AMOR
pelo seu motivo, nem uma coisa é feita por qualquer outro
motivo.
"Mesmo recrutando almas para o Inferno; isso é o que
eles queriam, essa foi a escolha deles. Quem sou eu para
anular seu livre arbítrio? Eles não teriam sido felizes no
Céu de qualquer maneira. Eu dei para o homem para que
ele pudesse ser livre para escolher. Ele poderia escolher o
bem ou escolher o mal. O que mais eu poderia fazer? "
"Nada. Absolutamente nada. É uma pena que as pessoas
sejam tão cegas que não consigam enxergar que Você não é o
autor dos problemas delas. Estes são - junto com a ajuda de
Satanás.
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"Então agora chegamos a esse ponto decisivo na história
onde todas as coisas devem ser corrigidas novamente. O
orgulho e a arrogância devem ser expostos, a corrupção
deve ser eliminada, os homens devem receber novamente
uma nova chance de escolher o certo do errado."
"Eu estou chegando, está na hora."

O Grande Avivamento Após o Arrebatamento
06 de Abril de 2015
O Senhor te abençoe, família. Eu ainda não coloquei meu
equipamento em operação ainda, então apenas mantenha a
simplicidade aqui. Esta noite, enquanto eu estava ouvindo o
Senhor, na verdade eu estava meditando sobre algumas coisas
- o avivamento que deveria acontecer antes do
Arrebatamento. O que Ele me disse antes é que não vai
acontecer. E eu estava pensando: "E se eu estiver errada e
estiver enganando minha família? - e esse pensamento esteve
pesando em meu coração.
O Senhor começou:
"Eu sei que você está com medo. Eu sei como você se
sente."
"Eu sinto muito Senhor."
"Por quê? Questionando que talvez não fosse Eu falando
com você sobre o Avivamento? Deixe-me acalmar seu
coração. Não haverá Avivamento até que você seja levada
no Arrebatamento. Sim, então o Avivamento como nunca
antes será solto e derramarei meu Espírito".
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"Mas você não acabou de remover seu espírito quando você
nos levou?"
"Como será o meu povo convertido sem Ele? Não está
escrito que Ele convence do pecado?"
João 16: 8 E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado,
da justiça e do juízo; 9 do pecado, porque não creram em
mim; 11 a respeito do juízo, porque o mundo está prestes a
ser julgado.
“Então, por que Sua Palavra diz que 'Ele será tirado do
caminho', que é a interpretação que mais tem sobre essa linha
da Escritura?”
E foi interessante, porque nesse momento Ele apontou o
Salmo 85 para mim: 1 Tu, Senhor, mostraste favor à tua terra;
você restaurou as fortunas de Jacó. 2 Você perdoou a
iniquidade do seu povo e cobriu todos os seus pecados. 3
Você deixa de lado toda a sua ira e se afasta de sua ira
violenta. 4 Restaure-nos novamente, Deus nosso Salvador, e
guarde seu descontentamento para conosco. 5 Você ficará
com raiva de nós para sempre? Você prolongará sua raiva
através de todas as gerações? 6 Não nos ressuscitarás de novo
para que o teu povo se regozija contigo? 7 Mostre-nos o seu
amor infalível, Senhor, e conceda-nos a sua salvação.
E isso realmente se destacou para mim - a salvação deles que é o ponto que eles chegarão quando forem convencidos
de seus pecados.
"Então você vê, Ele(O Espírito Santo) estará presente e
trabalhando no Grande Avivamento."
O Senhor está chamando este reavivamento após o
Arrebatamento sobre Seu povo, de o Grande Avivamento.
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“Veja, Meu Amor, há necessidade de reavivamento, mas
será superficial até que as pessoas sejam forçadas a ver
por si mesmas que o seu caminho tem sido a morte,
especialmente o Meu Povo e o Seu povo, pois há sangue
judaico transmitido através da sua linhagem maternal.
Foi mantido bem escondido por causa da perseguição.
Mas, mesmo assim, você é um judeu".
"Mesmo?"
"Sim com certeza.
"E eu direi, muitos têm sangue judeu e não sabem. Mas eu
lhes disse que todos os homens Me verão vindo sobre as
nuvens do Céu. Todos os homens significam Todos os
homens, NÃO ESTARÃO escondidos. Não, eu pretendo
ver o meu povo chorar por ter me rejeitado. Não disse:
'Todas as tribos da terra se lamentarão?'”
Então aparecerá o sinal do Filho do homem no céu: e então
todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do
homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória.
Mateus 24
"Senhor, muitos dizem que é sobre a sua segunda vinda?"
“E, no entanto, é verdade que a igreja não é mencionada
depois de um certo ponto em Apocalipse, mas em
Apocalipse 1: 6, João Cumprimenta as Sete Igrejas”
Apocalipse 1: 6 Ele nos fez para sermos um reino, sacerdotes
para o seu Deus e Pai, à Ele seja a glória e o domínio para
todo o sempre. Amém. 7 Eis que vem vindo com as nuvens, e
todo o olho o verá, até os que o traspassaram; e todas as tribos
da terra se lamentarão sobre Ele. Então é para ser. Amém. 8
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"Eu sou o Alfa e o Ômega", diz o Senhor Deus, "que é, que
era e que há de vir, o Todo-Poderoso".
"E este livro foi escrito em ordem cronológica.
"É minha intenção deliberada que o Meu Povo saiba
quem SOU. Sem esse conhecimento, eles não serão
capazes de se arrepender. Quando Me virem, serão
atingidos até a própria medula de seus ossos em remorso
por sua rejeição pecaminosa de Mim."
"Senhor, você sabe as lutas que estou tendo com a ordem das
coisas em Mateus."
"Eu sei que você está entendendo mal a ordem das coisas.
O Templo não será construído até que você vá embora."
“Então, isso significa que você falou da ordem dos
acontecimentos? Parece tão claro que uma coisa se baseia em
outra, mas isso vem antes do arrebatamento. O que estou
perdendo?"
"Clare, eu quero que você descanse nisso, eu serei visto
durante o Arrebatamento. Eu não colocarei os pés na
Terra, mas serei visto. Meu povo vai chorar e lamentar
por ter me rejeitado. Eles serão deixados para trás os
gentios serão levados para o Céu, então todo o Inferno se
soltará sobre a Terra, que será o começo da Tribulação,
Eu lhes asseguro que Satanás não perderá tempo em
implementar Seus esquemas malignos e trazer o
Anticristo ao poder.
"A Terra vai cambalear como um bêbado. O acelerador
não só irá perturbar o arranjo magnético dos polos da
Terra, como inevitavelmente afetará os planetas,
juntamente com a estreita aproximação de Nibirú e
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asteroides. Eu não disse que TODO o Inferno se
libertará?" Pretende-se que todas estas coisas aconteçam
em estreita proximidade, o julgamento desta Terra
acontecerá com grande intensidade.
“Hum, acho que sim, mas vou ter que reler tudo isso. Você
sabe como é comigo, eu realmente não entendo isso
imediatamente.”
"Pelo menos você entende, Meu Amor."
Bem, eu devo isso a você, Senhor. Não parece que haja algum
sinal especial para o Arrebatamento, exceto que você me
contou sobre Miami.
"Miami não é diferente das guerras da Segunda Guerra
Mundial e rumores de guerras. Devido ao aumento do
conhecimento, os danos causados serão muito mais
confusos, desorientadores e devastadores do que nunca.
Por essa razão, será uma hora quando eu estiver Você vê
com todas as luas e festas, eu sou esperado Isso deve
alertá-lo imediatamente que não pode ser em um dia de
festa, porque você está esperando por mim.
"Não diz que quando MENOS esperar, Eu virei? Isso
deveria ser uma dica."
"OK, bem, agora isso contradiz o que as pessoas dizem sobre
o conhecimento dos tempos marcados."
"Desculpe."
"Oh Senhor, você é de fato soberano."
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"Eu realmente farei as coisas na hora marcada, mas eu fiz
questão de excluir o Arrebatamento, então por que você
está olhando para os tempos marcados?"
"Umm ... eu acho que é, porque faz sentido?"
"Exatamente. E eu já deduzi que não faria sentido. Então
relaxe e pare de tentar adivinhar. Eu já te dei um
indicador muito firme, descanse nisso, Clare. Por favor,
não semeie confusão, segure o que Eu lhe dei anos e anos
atrás. Descanse nisso. Pare de tentar adivinhar o que faz
mais sentido. Todos vocês estão se esforçando para
resolver essa questão usando as estrelas, a lua e os tempos
determinados como sua linha de prumo."
"Oh Senhor ...." Eu estava pensando nesse ponto: "Rapaz, eu
devo realmente ser uma falsa profeta ..." Ele respondeu sem
que eu dissesse nada:
"Você não é uma falsa profeta. Eu prefiro chamar você de
- Minha Noiva. E o Noivo não confia a Sua Senhora Seus
segredos?
"Vem cá, Meu Amor, eu quero te beijar, te abraçar e te
livrar de sua relutância. Oh, quando Meu Amor confiará
em Mim 100% do tempo?"
“Eu não estou chegando lá, Senhor? Como Lisa diz, eu sou
um trabalho em progresso. Pelo menos eu não sou um
trabalho que está parado.
"Bem, eu quero que você releia isto, absorva
profundamente. Haverá muitos que discordam de você
sobre Me ver no Arrebatamento. Não permita que isso o
intimide. Lembre-se, você vive para agradar a Mim, não
quem mais Estuda e pensa inteligente. Mantenha-se
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simples, confie em Mim, não se engane estudando as
Escrituras Eu jamais lhe criei para ser uma erudita. Eu
criei você para ser uma Amante. Isso deveria estar claro
há muito tempo".
“Bem, adoro a ideia de aprofundar nos estudos da Bíblia,
Senhor. Isso é algo que eu realmente espero no Céu, onde eu
vou ter tempo - e entender essas coisas.”
"Sim, no Céu estará segura. Mas na Terra, o
conhecimento enche a terra, mas a caridade edifica. Em
outras palavras, você está mais segura, pouco instruída e
dependente de Mim para o entendimento. Eu posso lhe
comunicar em tempo tão pequeno que não pode ser
medido pelos padrões humanos, a compreensão mais
profunda das verdades mais complexas. Então você
poderia passar trinta anos em estudos de hebraico e
aramaico e ainda assim ficar aquém do entendimento.
Então, confie em Mim, não se apoie em seu próprio
entendimento, e eu dirigirei seus caminhos de
entendimento.
"Minha bênção está sobre você e todas as Minhas Noivas
que escolheram o simples e humilde caminho do Amor."
E esse é o final da mensagem. E eu quero dizer, curiosamente,
o sonho que a menina teve quando tinha 13 anos que eu postei
anteriormente, Ele disse que isso era exato. Ele disse que era
exatamente como o Arrebatamento iria acontecer. Ela o viu,
viu os anjos com trombetas - e ela não era cristã na época.
Então, esse argumento de que as pessoas que não são cristãs
não verão não condiz em face com o que ela experimentou
em sua visão. Certamente faz sentido para mim que o Senhor
permita que o povo veja Jesus, a fim de levá-los ao
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arrependimento. Isso faz total sentido, algo que eu não tinha
pensado antes.
O Senhor te abençoe, família. Muito obrigado por postar
mensagens e incentivos. Deus te abençoe.

Sobrevivendo à Tribulação Vindoura
07 de novembro de 2015
O Senhor te abençoe, preciosos Moradores do Coração.
O Senhor começou esta noite dizendo: “Eu quero falar com
você sobre a Tribulação Vindoura.
“Em toda a história nunca mais haverá, nem antes, um
tempo como este. Os homens estarão à sua espera
tentando descobrir o que fazer a seguir. Nada fará sentido
para eles e tudo será turbulento. Estou tentando preparar
agora aqueles que serão deixados para trás. “Não faz
sentido acumular riqueza, posição ou poder porque tudo
será embaralhado e reorganizado com base na lealdade à
Nova Ordem Mundial. Qualquer cristão que esteja
posicionando-se para posições mais altas vai bater em
uma parede de tijolos após o arrebatamento. Não há
necessidade de se alarmar, apenas informar. Aqueles que
são deixados para trás terão que mudar suas prioridades
de ganhar dinheiro - para sobreviver. E não me refiro a
sobreviver fisicamente sozinho. Sim, a sobrevivência
também deve ser espiritual, compreensiva e sensível ao
movimento do Meu Espírito.
“É somente pelo Meu Espírito que a proteção será
prestada àqueles que ficaram para trás. Nada do design
do homem trará a paz para as famílias, apenas a minha
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capacidade de salvar e proteger será considerada eficaz testemunha Ruby Ridge. Meus queridos deixados para
trás, vocês não podem contar com armas para protegê-los.
Vocês devem se entregar de todo coração a Mim e
pedirem Minha proteção. Eu vou lhes proteger
sobrenaturalmente se Eu for seu único recurso. Aqueles
que vivem pela espada morrerão pela espada.
Aqui eu quero fazer uma pausa e lembrá-lo do filme “A
Missão” ("The Mission") para aqueles que o viram - é um
filme maravilhoso para aqueles que não o viram. A cena final
foi quando os mercenários estavam chegando para matar
todos os nativos, na selva. E havia duas facções lá - o grupo
de nativos que queriam lutar, liderado por um dos homens,
um dos homens jesuítas, e a outra facção era a que queria
rezar. Eu não vou te dizer o que acontece no final, mas vamos
apenas dizer que se torna óbvio que aqueles que rezaram
tiveram um final melhor do que os que não fizeram e apenas
vieram contra eles com armas e assim por diante.
“Mas preparei um exército de homens e mulheres para
recuperar este país do inimigo. Eles entrarão em ação e
participarão ativamente do afastamento da Ordem.
Nunca, desde a história do homem, houve um tempo como
o que está por vir, e nunca desde que a história do homem
tem a Minha proteção tão forte como será.
“Mas há certas regras pelas quais você deve viver.
Honestidade está em primeiro lugar. Vigilância sobre seus
próprios pecados e mau exemplo. Os demônios são
inteligentes e sabem como provocar uma alma e causar
uma brecha na cobertura. Caridade, humildade e
paciência também têm uma pontuação alta na lista de
coisas direcionadas e necessárias para manter a Minha
Proteção.
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“Venha a Mim imediatamente quando você cair. Não
perca um momento. Faça uma confissão sincera e
renuncie a esse pecado. Eu então restaurarei sua
cobertura e adicionarei proteção a ela, e a graça de não
repetir esses pecados. Eu já te ensinei sobre julgar os
outros. A maneira mais rápida de perder sua cobertura é
difamar, caluniar ou fofocar sobre outros. Não apenas o
inimigo usará isso para dividir e conquistar, ele o usará
para torná-lo vulnerável a ataques. Quanto mais
importante for sua posição, mais cuidadoso você terá em
relação à sua atitude de coração.
“Nunca menospreze alguém que esteja doente ou fraco.
Suas orações são essenciais e extremamente importantes”.
E descobrimos isso como verdade em nossa missão, que as
orações dos idosos e enfermos realmente trazem resultados
surpreendentes.
“Suas emoções serão seu pior inimigo. O sono será muito
importante por causa do estresse que você estará, ele irá
rapidamente esgotar sua clareza de pensamento e energia.
Este será um momento de técnicas de sobrevivência,
especialmente técnicas de sobrevivência espiritual. A
oração e a caridade aumentarão suas chances de
sobrevivência e a oração será sua arma mais poderosa.
“O inimigo é muito astuto e insinuará muitas coisas para
que se voltem uns contra os outros.
Sentar e conversar francamente, honestamente, frustrará
completamente suas tentativas de transformar cada um de
vocês contra outro.
Eu gostaria de acrescentar arrependimento a isso. Você sabe,
uma vez que você descobre que o pensamento estava certo ou
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errado, quem quer que tenha feito uma má escolha em seu
pensamento ou falsamente acusado, o arrependimento é super
importante ali e pedir o perdão da outra pessoa também.
“Haverá muita necessidade de paciência e de adiar a
raiva. Haverá sempre uma razão por trás de um fracasso
e é sempre um teste de virtude para você suportá-lo com
caridade e amor fraterno. Lembre-se: você será julgado
ao julgar um ao outro. Se você quer misericórdia, você
deve primeiro implorar misericórdia. Você pode até se ver
como superior na mistura, mas eu garanto - essa será sua
queda.
“De alguma forma, amado, você deve cultivar extremo
respeito um pelo outro. Pode parecer para você que o
outro é inferior a você, mas eu olho para o coração. E
quem ama mais é superior, no meu ponto de vista. Você
pode se destacar em muitas coisas, mas se você não tem
caridade, bem ... isso só lhe dará orgulho e vanglória. Há
almas que são tão bondosamente interiores e bem
dispostas que mesmo a pessoa mais brilhante e talentosa é
muito inferior a elas.
“Isso não é mais o mundo ou assuntos mundanos com os
quais você está lidando. É estritamente espiritual e Nossos
padrões no Céu estão tão distantes dos seus - eles são
irreconhecíveis. Os livros de Rick Joyner trazem para o
primeiro plano a importância da caridade e da verdadeira
visão espiritual. E lembre-se, nenhum de vocês tem um
entendimento espiritual ou bíblico absolutamente perfeito.
Cada pessoa tem um presente para adicionar à mistura.
Sua tarefa será descobrir e cultivar esse dom e incorporálo. Este será um verdadeiro teste de trabalho em equipe e
deferente, cedendo um ao outro, e quão bem você cuida do
elo mais fraco, determinará seu sucesso ou fracasso.
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“Sempre que você se sentir ameaçado, seu primeiro
recurso é a oração. Esta deve ser sua primeira resposta.
Haverá muitas campanhas de desinformação, como
sempre há na guerra, para desviar a atenção do que é
realmente importante. Se você confia em Mim sozinho
para sua informação, você não irá se interessar por essas
faixas laterais.
“Haverá também tentativas de expulsar os crentes. Tenha
muito cuidado com aqueles que dizem que vão fazer uma
aliança com você, mas, por trás disso, eles realmente
querem descobrir quais são suas agendas, para que
possam denunciá-los.
“Cada pessoa entre vocês tem um propósito único. Tente
descobrir isso e nutrir e honrar isso. Não, em hipótese
alguma, atrapalhe a alma que está querendo dar um passo
à frente e servir. Dê-lhes algo para fazer, mas não lhes
negue um emprego - isso será seriamente
contraproducente. Sentir-se necessário, querido e
importante é a chave para manter a paz. Quando todos
trabalham juntos sincronisticamente, todos se sentirão
satisfeitos. Quando as coisas parecem estar
desmoronando, ore contra um espírito de divisão.
"Isso será constantemente o curso de ação do inimigo."
Eu quero dizer que também, espíritos mentirosos são
responsáveis pela divisão. Espíritos mentirosos, espíritos
sedutores, espíritos de divisão, falta de comunicação,
comunicação distorcida - tudo isso está envolvido nessa
dinâmica de divisão.
“Isso será constantemente o curso de ação do inimigo:
dividir e conquistar, ou empurrar alguém para o fracasso
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e conquistar. Seja sempre bem favorável quando um de
vocês falhar. Venha ao seu resgate com calor, segurança e
perdão. Reagir com raiva apenas capacitará os demônios
a causar dissensão e insatisfação, que irão atormentar os
corações de alguns até que haja uma forte corrente de
motim e divisão.
“Nunca assuma que algo é bom ou uma boa oportunidade.
Sempre ore primeiro e descubra de Mim se é algo que
você deve fazer. Lembre-se da história do cavalo de Tróia:
todos achavam que era espólio incrível de seu inimigo,
mas uma vez que o puxaram para dentro da cidadela, sua
verdadeira intenção ficou clara quando os soldados
armados saíram e pegaram a cidade de surpresa.
“Tudo somado, o sucesso pode ser obtido através dos
momentos mais difíceis. Mas entenda, eu não meço
sucesso por sobrevivência ou destreza. Meu padrão é o
amor e morrer por Mim é ganho”.
E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a
alma; temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como
o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por um asse?
E nenhum deles cairá em terra sem vosso Pai... Mateus 10:
28-29

Mensagens de Arrebatamento dadas a
Carol Jennings
Busque a vida em Jesus
8 de maio de 2015 manhã
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"Você falaria comigo esta manhã, meu Jesus?"
“Sim, amor - eu falaria.
“É um prazer para mim unir-me a você neste jardim do
seu coração que você tanto esforçou para criar para Mim.
Eu sinto muita alegria em caminhar para lá com você Meu amor, Eu lhe digo que há tanta alegria diante de você
por mim. Isso realmente vai tirar seu fôlego! Venha a
Mim frequentemente, agora - eu tenho muito a dizer a
vocês por aqueles que encontrarão seu diário. Agora é
hora de dar-lhes esperança e preparar seus corações para
os dias que vêm na Terra, pois, de fato, terei a certeza de
que apenas as almas certas encontrarão essas palavras e
serão uma fonte de bálsamo, ajuda e bondade para elas.
“Não, eles não saberão das provações e sofrimentos que
lhes trouxeram estas palavras, mas isso não importa. Eu
vou repetir para eles qualquer coisa que tenha sido
perdida em seu primeiro diário, qualquer coisa que seja
necessária para eles saberem.
“Eu vou compartilhar agora que você tem sido um
coração puro e uma alma fiel a Mim. A queima do
primeiro diário foi em obediência a Mim. A perda do seu
segundo foi culpa dos demônios que odeiam a sua alma.
Mas este, eu preservarei do mal. Eu desejo que você
imprima a cada dia agora até que Eu vá para você. Eu
quero manter um registro de nossas conversas, nossos
pensamentos juntos, as rhemas que eu lhes dou por eles.
Eu tinha mantido um diário por dois anos antes deste ponto e, sem que eu soubesse, um espírito sedutor havia interposto
mensagens nele, intercaladas com as palavras do Senhor.
Uma vez descobri isso e me arrependi do pecado que permiti
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– então queimei o diário inteiro - 1.200 páginas dele - para
impedir que NINGUÉM lesse essas palavras falsas.
Depois disso, comecei um novo diário - e pedaços inteiros
dele desapareceram misteriosamente do meu computador. Foi
só quando ungi meu computador e orei sobre MANTER o
arquivo intacto que o Senhor me assegurou que isso não
aconteceria novamente ...
"Oh, meu amor - eu te amo com meu amor eterno - sim,
você sorri agora ... porque você já ouviu essas palavras
muitas vezes de Mim. Elas são a verdade! Elas são meu
coração para você.
“Você tem sido Minha Criança forte e obediente, e agora
você se tornou Minha Noiva mais linda. Logo venho por
você. Logo, a trombeta soará e você será tirada desse
pobre corpo em que você habita. A dor desaparecerá com
um grito - mas o trabalho que tem sido feito por Mim
através do seu sofrimento permanecerá por muitas
gerações adiante. Essa palavra que foi dita sobre você era
Verdade - não tome tão levianamente as palavras que eu
lhe dou através dos outros pelas caixas de Entrada/Saída.
(sorriso) Isso é uma pequena falha sua, como você bem
sabe.”
No outro dia, Jerri falou essas palavras sobre mim na aula de
profecia: “Eu vejo um arco-íris de promessas de Deus para
você, cores vibrantes não vistas na Terra. Promessas dadas a
você que durarão eternamente, geração após geração, serão
abençoadas. Há um grande balde de ouro em cada
extremidade do arco-íris, você terá muitas "pepitas" para
distribuir aos outros.

197

“Eu deixo você agora com estas palavras: Tenha coragem.
Tenha fé. Seja forte em minha força hoje. Eu estou
andando sempre do seu lado. Não tema o que vem hoje na
Terra, ou qualquer outro dia ainda por vir, como eu sei
que você não tem. Eu escrevo estas coisas para o bem dos
leitores que estão por vir.
“Esta, minha serva Carol, lutou a luta por muito tempo e
com Vitória em Mim. Ela deseja com todo o coração que
você faça o mesmo. Ouça as palavras que eu falo agora
para você todos os dias até que ela tenha ido - elas serão
uma fonte de força, coragem e sabedoria para você. Ela é
muito pequena em sua mente ... mas Meu poder por
através dela vem para transformar corações ao meu
Reino.
“Procure-me, você que leu este jornal. (Estas palavras
foram retiradas do meu diário privado para serem incluídas
neste livro.) BUSQUE-ME, e serei encontrado por você.
Leia as palavras das cartas que dei a Clare que são com
estas palavras - elas são Vida, Instruções e o Caminho da
Justiça para você. Siga estas palavras. Siga estes
comandos que Eu te dou para viver!
“Porque agora eu te chamo para o Meu Reino, e através
de ti eu chamarei muitos, muitos outros. Você foi
escolhido por Mim desde o início - para viver neste
momento, para ser encontrado por Mim neste momento,
por causa de muitos ao seu redor.
“Vinde, meus amigos - sejam fiéis a Mim e eu lhes darei as
chaves do Reino. O Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim.
Jesus - o rei
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É Hora de Deixar Ir
8 de maio de 2015 à noite
"Você tem uma palavra para nossos Amigos esta noite,
Senhor?"
“Sim, amor, eu tenho.
“Seja paciente consigo mesmo, você falou apressadamente
e sem pensar agora - mas você pegou e eu já te perdoei.
Tudo está bem entre nós, querida. ”
“Oh, como eu te amo, meu Jesus. Você é tão gentil comigo ...
sempre tão gentil.
“Agora, para o negócio da noite. Eu gostaria de falar com
"nossos Amigos", como você tão amorosamente disse,
sobre o tempo.
“Nos próximos dias, o tempo será de extrema importância
para você: o tempo de quando você come, onde você anda,
como você vive. Os eventos acontecem tão rapidamente
que muitas vezes não haverá tempo para ser "normal", e
muitas coisas serão deixadas para trás em um movimento
rápido, muitas coisas que você acha que são muito
importantes para você ter ou manter.
“Agora é a hora de deixar tudo de lado. Todas as coisas e
posses significarão pouco ou nada para você quando a
escolha deve ser feita entre eles e suas vidas ou as vidas de
suas famílias. Então, eu estou avisando agora: esteja
preparado a qualquer momento para se mudar. Mover de
uma casa para outra. De um lugar para outro. Da cidade
para o campo, de uma cidade para a outra. Por esta razão,
seja perspicaz em seu pensamento, prepare para si e para
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os que estão com você o essencial da vida: uma Bíblia,
algumas roupas, água, comida seca ou enlatada e um
cobertor ou dois. Mantenha essas coisas à mão em uma
mochila que você pode pegar para levar com você a
qualquer momento.
“Guarde outras coisas menos importantes, mas ainda
assim de valor, em uma caixa próxima: essas instruções,
um computador, se possível, lanternas, baterias, alguns
pen drives. Será importante que você esteja livre para
viajar de ânimo leve - mas essas coisas tornarão sua vida
mais suportável.
“Os eventos que virão em breve na Terra são mais
terríveis do que qualquer um deles tenha concebido. Vai
ser preciso muita fé em Mim para viver através deles,
para evitar ser capturado e morto pelo inimigo.
“Meu desejo é que todos quantos Me seguirem, me
escutem e se me obedecerem - viverão. Então, vocês
entrarão no Milênio e povoarão a Terra à medida que eu
a renovar e levarem a pureza imaculada de volta a ela.
Sim, muitos morrerão nos próximos 7 anos ... mas se você
for fiel a Mim e rapidamente obediente - você não estará
entre eles. Eu vou proteger e orientar você onde e quando
eu desejar. Eu irei ajudá-lo - mas você DEVE estar
disposto a ouvir e me obedecer em todos os momentos. Eu
estarei lá sempre, Meus anjos estarão reunidos ao seu
redor também. Chame-Me a qualquer momento, em
qualquer circunstância em que você estiver em questão,
com medo, confuso e eu responderei.
“Será importante que você seja capaz de ouvir o Meu
Espírito Santo com ouvidos claros durante este tempo.
Pergunte-me, depois de você ter me chamado para a
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salvação, para os dons do meu Espírito: o batismo de fogo,
as línguas para a forte oração espiritual, cura,
conhecimento e profecia.
“Não se preocupe com a Internet neste momento - vou
preservar o que vou preservar. Na falta disso - eu mesmo
estarei lá para te ensinar e transmitir esses presentes para
você.
“Tome coração, queridos! Tenha fé! Em breve o Pai
estará mergulhando este mundo em um caos de
incalculável julgamento ... mas eu tenho meus planos
perfeitos para você já estabelecidos no lugar.
"Eu deixo você hoje à noite com meu Amor e Minhas
bênçãos de Fé e Crença."
Seu Jesus - o Cristo.

Siga Jesus - NÃO Aceita a Marca da Besta!
9 de maio de 2015
"Oh, meu querido, querido Jesus - o que você tem a dizer aos
nossos amigos esta noite?"
“Eu estou aqui, querida. Você se saiu bem esta noite preparando-se com a Oração de Amarração, confiando
em Mim, preparando o seu coração para me receber.
Obrigado minha querida. Eu esperei por você vir agora.
“Eu aproveitei o tempo que passamos juntos esta tarde obrigada por ter tirado esse tempo do mundo e gastado
sonhando comigo, como lhe pedi através de Clare. Isso é o
que eu desejava - tempo, sem outros pensamentos além
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dos sonhos de Mim, nosso Lar juntos, nosso tempo por
vir”.
"Eu gostaria de poder ver você, Senhor."
“Eu sei - mas você deu este presente para Clare, para
ajudá-la. Você quer pegar de volta?
"Não, Senhor - Você sabe que não. É só que... às vezes ... Eu
queria ...”
(Ele estava erguendo meu queixo com o dedo, mesmo que eu
não o pudesse vê-lo) “Mostrei-te em outras ocasiões, amor.
Descanse nestes. Em breve, em breve, em breve, Meu
Amor - como você desejou esta tarde - você sentirá Meus
braços segurando você, REAIS, sólidos aos braços do
toque, segurando você como Aquele que te ama mais do
que qualquer outro jamais poderia. Seja paciente, minha
noiva. Seja paciente. Eu sei que você está fazendo o seu
melhor com isso - continue um pouco mais ... ”
“Eu te amo tanto, Senhor - eu me sinto tonta com o
pensamento de que estamos muito, muito próximos agora ...
Tem sido um longo tempo de espera, você sabe. Minha vida
inteira! E, no entanto, quando olho para trás ao longo dos
anos, eles são apenas alguns minutos ... ”
“Este é o ponto, estes são os pensamentos que eu coloquei
em sua cabeça esta noite, Amor. A vida dura apenas
alguns minutos - e a eternidade é muito, muito, muito
longa. Esta é a ideia que deve ser clara para aqueles que
são deixados para trás: a vida é o único momento que você
tem que tomar esta decisão mais importante de todos - a
decisão de seguir a mim, Jesus o Cristo, nos dias por vir.
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“Existem apenas duas opções, não importa o que o
governo, seus amigos, chefes, famílias ou qualquer outro
possa tentar convencer você. Me escolha. Ou satanás.
“Comigo você terá a Vida Eterna - de eternidade à
eternidade em Glória e Vida e Amor mais puros do que
você possa imaginar.
“Com Satanás ... não será nada além de dor, morte,
miséria, tormento sem fim e fogo. A primeira morte - do
seu corpo - terminará com a segunda morte: separação
eterna de Mim, o Deus que te formou no ventre de sua
mãe, que soprou vida em sua própria alma, que ama você
mais do que você pode entender.
“Então, esta noite eu apelo para você. Qual você quer? O
Inimigo da sua alma encheu este mundo com todo o
dispositivo que ele concebeu para mentir, roubar, matar e
destruir você e toda a humanidade; Para convencê-lo de
que o prazer no momento valeu a pena negociar a vida
Eterna.
“É a mesma história que Jacó e Esaú: bênçãos e riquezas
negociadas em um momento de prazer corporal, para
nunca mais serem trocadas depois que a decisão foi
tomada.
“Eu lhe digo hoje à noite: CUIDADO COM A MARCA.
“O homem ri disso, o governo mente sobre isso. Mas eu
lhe digo a verdade: se você aceitar, seu próprio DNA será
transformado em um filho do próprio Satanás ... e NÃO
haverá mais redenção para você.
Sejam sábios, meus filhos - sejam muito sábios agora.
Ouça por mim. Ouça a MINHA voz para ajudá-lo nos
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dias que vierem até você, pois somente ela lhe dará vida.
Só ela o guiará pelo labirinto da morte que Satanás
projetou para você. E mesmo que os tempos sejam
tortuosos e difíceis - é só por pouco tempo. Eu vou te
salvar. Eu estarei lá, perto de você. Chame a Mim pela
Salvação primeiro - e depois pela salvação da Vida. (Que
você viva e não seja morto.)
Eu estou perto de todos vocês. Eu estou chamando vocês
para o meu lado. Sejam sábios, meus amigos, meus filhos.
Sejam sábios!
Seu Pai Amoroso, Abba (Jesus)

Há Muito Pouco Tempo...Venha para Mim
11 de maio de 2015
Obrigado pela sua mensagem a Clare ontem à noite, Senhor.
Eu ouvi bem a parte que eu estava ouvindo - obrigado. Eu
tenho ... mais paz agora. Você tem mais para contar aos
nossos Amigos esta manhã?
“Sim, Meu Amor - escreva agora.
“Você não recuou agora mesmo quando falei com você em
palavras carinhosas há muito tempo sem uso. Isso está
ficando bom! Desejo dar a você a certeza de que muito e
muito de seus periódicos anteriores FORAM DE MIM, e
que especialmente as palavras de Amor que usei para você
foram verdadeiras e faladas do Meu coração para você.
“Você é realmente Minha Pomba, Minha Amada, Minha
doce alma gêmea.
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“Oh, Senhor, obrigado por me dizer isso. Você me deu coisas
tão bonitas para pensar - meu Lar no Céu e o que parece,
mistérios sobre Nibirú e outras coisas que só poderiam
realmente ter vindo da sua mente. Obrigado pela gentileza de
me assegurar dessas palavras de amor, esses nomes que você
me deu de volta.
"Sim Meu Amor. Meu carinho por você nunca mudou,
mas como você sabe, havia uma grande mancha em seu
vestido de casamento que teve que ser removida. É o
suficiente agora - vamos falar de outras coisas.
“Eu falo agora para 'nossos Amigos' como nós os
chamaremos. Há outro problema que deve ser explicado a
você esta manhã.
"Tempo. Sim, falamos disto antes de pouco tempo atrás mas o tempo é um assunto que tem muitas e muitas
facetas. Esta parte do Tempo é relativa às vossas almas.
“Você deve tratar o Tempo que você tem agora como um
bem precioso e passageiro, dado diretamente a você por
Mim. Não deve ser usado como você faria, ou ser entregue
ao prazer, ganho ou antecipação de despojos para muitos
produtos de venda, mercado ou negócios. Estes devem se
tornar coisas do seu passado. Eu chamo todos vocês agora
para o que chamei de Minhas Noivas antes de trazê-los
para Casa: santidade. Aumento da santificação.
“Quebrantamento e obediência a Mim e as verdades que
preservei em minhas Escrituras. Eu trouxe um Grande
Avivamento sobre a Terra uma última vez, e você viu
evidências disso. Não rejeite os ensinamentos que se
espalharam para fora dele. Não tome de ânimo leve as
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palavras da Verdade e Salvação de que você ouviu falar.
Estas palavras e verdades são sua própria salvação.
“O tempo em que você vive agora durará apenas 7 anos
do começo ao fim. Dependendo do tempo em que você se
encontra quando encontrou essas palavras, é uma coisa
muito importante para você. Talvez você tenha tido a
sorte de estar entre os primeiros a ouvir de Mim, logo
após o Arrebatamento. Talvez você tenha sido um
daqueles que receberam o Meu Espírito durante a
varredura da Renovação que trouxe à Terra em um
movimento final para reunir todas as almas que
pertencem a Mim. Se este é você - então você realmente foi
abençoado.
“Mas eu lhe digo a verdade: se você está apenas
encontrando essas admoestações um ou dois ou até três
anos após esse ponto - AGORA é a hora de aceitar estas
palavras que você ouviu. Agora é a hora que você deve
procurar-me e ser encontrado por Mim ... pois você está
ficando sem tempo para tomar essa decisão.
“No meio dos 7 anos, haverá de novo um grande abalo,
uma grande reviravolta não apenas no mundo físico, mas
no mundo espiritual invisível. Depois deste ponto - as
forças do mal estarão tão fortemente arranjadas que será
quase impossível viver QUALQUER espécie de vida
“normal” de qualquer forma - se você ainda não se curvou
ao governador Obama e aos malignos que governar
abaixo dele.
“Sim, estou identificando quem é o Anticristo para você.
Certamente você já sabe que ele se tornou o símbolo do
mal na Terra para todos os que tentam se opor a ele.
Muita morte, muita destruição, muita doença, muito dano
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chegou a milhões de almas que tentaram se opor a ele e
morreram por sua posição contra ele.
“Você encontrou Minhas palavras para Minhas servas
Carol e Clare, que estavam entre muitas outras
espalhadas pelo mundo espalhando essas mensagens para
o mundo antes de eu vir e levá-las para casa para estarem
comigo no céu. Você ainda tem um pouco de tempo para
tomar sua decisão final. Você esteve de pé ao lado,
deixando o inimigo convencê-lo de que tudo está bem, e
"eles estão em melhor situação e saíram do caminho do
REAL, pessoal".
“Eu lhes digo agora: estas são mentiras do destruidor da
sua alma. Você não deve dar mais atenção a eles. O tempo
para você está se esgotando rapidamente. Eu preservei
bolsos do Meu povo ao redor do mundo - lugares seguros
onde aqueles que eu colecionei moram e prosperam em
saúde e comida e no suprimento de suas necessidades.
Pegue minha mão agora e deixe-me levá-lo até eles. Voltese totalmente para Mim, e eu o levarei até lá, onde você
poderá terminar esse tempo em Paz, Verdade e Amor
Real - Amor como você nunca experimentou, ou até agora
há muito esquecido.
“O tempo é seu inimigo agora, Minha Criança. Você não
entende isso totalmente agora - mas você vai entender.
Preste atenção às minhas palavras que estão escritas aqui
- você não receberá muito mais avisos com tanta clareza.
Eu trabalho agora mesmo em sua alma, seu espírito para
convencê-lo de que estas palavras são Verdadeiras e Fiéis,
pois são ditas por Aquele que é Fiel e Verdadeiro.
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“Deixe-me entrar. Deixe-me encontrá-lo, salvá-lo e levá-lo
para o deserto de segurança e salvação, pois meu coração
deseja que você se una a Mim em Meu Reino.
“Venha, meu querido amigo. Venha! Eu espero por você.
Venha! ”Jesus - o Cristo. Aquele que morreu na cruz por
sua alma, e agora espera com amor sem fim para que você
venha a Mim.

Como é Grande o Meu Amor Por Você
12 de maio de 2015
“O que você tem para falar nesta manhã como você me
chama para escrever, Senhor? Ainda estou me divertindo em
Seu amor depois de ouvir sua última mensagem para Clare ...
”
“Sim, querida ... é sobre o amor que desejo falar nesta
manhã.
"Meu Amor.
“Oh, queridos Amigos Nossos, vocês leram até aqui no
diário de Carol e certamente viram o amor que ela tem
por mim escrito em toda parte. Você achou esse amor
peculiar? Você percebe até mesmo o quão profundo é seu
amor, quão forte? Você entende PORQUE este amor está
em seu coração por um Deus que ela não pode ver, mas
vagamente, em trechos, mesmo no estágio avançado de
sua caminhada com Ele?
“Ela viveu 61 anos nesta Terra, e 58 deles têm
conhecimento de Mim e Meu Amor por ela. Como você se
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pergunta? Como amar um invisível, e o que você tem
pensado, frio e distante Deus?
“Oh meus queridos, queridos Amigos. Saiba disso: antes
de você nascer, antes de eu criar o mundo como você o vê,
você era uma faísca, uma criação no próprio coração de
Deus. O Pai concebeu VOCÊ - você, sua mente, seu
coração, sua alma ... cada parte de seu ser, seu corpo, seus
caminhos ... e destinou você a nascer em um tempo como
este. Não foi por acaso do mero sexo humano que te
trouxe à existência - não.
“O Pai te dignou a nascer no país em que você era, a
família que você era, a época em que você era. Ele
ordenou e ordenou a escola que você frequentaria, as
crianças com as quais brincava e lutava. Cada faceta da
sua vida, e (a partir deste momento da história) se você vê
isso também ou não.
“O pecado trouxe provações, tentações e coisas difíceis
para a sua vida - muitos deles talvez. Você foi tentado pelo
seu inimigo - Satanás - a pensar mal de Mim desde o dia
em que você nasceu.
Mas eu estive lá. Meus anjos cuidaram de você desde
aquele momento.
“Durante o tempo em que você pensou que estava sozinho,
durante as partes mais difíceis de sua vida, durante os
tempos em que pensava que a vida não poderia continuar,
não poderia piorar ... Eu estive lá - atraindo você,
desejando que você olhasse para cima e me veja lá,
derramando em sua alma Meu Amor, Meus Caminhos,
Meu coração para você.
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“Toda vez que você viu uma linda borboleta, ou um doce
gatinho e tocou uma breve centelha de alegria em sua vida
... fui Eu quem a enviou. Toda vez que você ouviu uma
palavra de amor verdadeiro de um pai, um irmão, um
professor, um amigo - eu estava chamando através deles
(quer eles soubessem ou não) para pegar Minha mão e
seguir-Me. Entende? Eu estive com você através de todas
as coisas - boas e ruins.
“Você pode estar pensando agora: 'Bem, se Ele me amou
tanto, por que tal e tal coisa aconteceu? Por que isso e
aquilo ocorreram? O que Ele quer dizer com amor
quando olha para o mundo ao nosso redor? Olhe para
onde estou agora ??? ”Essas coisas são difíceis de
compreender, mas deixe de lado por um momento, deixe
de lado a raiva e a amargura e raciocine coMigo por um
tempo.
“Uma maçã cresce em uma árvore como todas as outras
ao seu redor? Não há perfeições e imperfeições em cada
uma delas? Elas não ficam lado a lado uma da outra? No
entanto, esta tem um belo tom de cor, e aquela fica mais
maçante e menos atraente? Então uma é picada por um
inseto e começa a estragar mesmo estando ainda na
árvore. Será que uma é escolhida, apreciada e comida trazendo alegria para quem a colheu - enquanto que a
outra fica pendurada até que se desprenda, caia no chão e
seja esmagada sob os pés?
“Eu lhes digo a verdade: elas ainda fazem parte da Minha
criação, ainda fazem parte da glória e majestade de quem
Eu sou e do que dei à Terra em meu poder criativo. E eu
me importo com essas coisas, porque eu me importo com
TODAS as minhas criações.
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“Considere: uma ninhada de filhotes quando nasce. Um
segue por um caminho, com uma família que irá acalentar
e treinar e mantê-lo em sua casa, dando-lhe uma vida de
alegria e felicidade. Outro é dado a um homem com um
coração escuro e cruel, que bate nele, o abusa e finalmente
o mata. Eu não amo os dois? Não são ambos minha
criação, estimados por mim? Não enviaria Meus anjos
para reuni-los finalmente em seus braços e trazê-los aqui
para a Alegria em Meu mundo?
“Ah ... veja você, os homens não acreditam em Mim em
Minha Palavra quando eu digo a eles que Meus olhos
estão mesmo no pardal, e sabem quando todos caem. Nem
o homem entende como cada coisa na minha criação é
parte do meu coração.
“Você zomba de mim agora, talvez. Até mesmo Carol se
levantou para parar e pensar, e Me perguntar se isso é
realmente vem de MIM dando a ela essas ideias e
palavras! Mas ouça atentamente o que estou tentando
fazer você entender aqui ... ”
"Posso, Senhor?"
"Sim, você pode."
Eu não entendi o que Ele estava tentando explicar aqui com
as maçãs - e estava começando a me perguntar se era
realmente Jesus me contando essas coisas. Depois que eu
confirmei que era - Ele abriu meu entendimento um pouco
mais. Eu sou uma artista - e com cada pintura, cada criação
que faço, uma grande quantidade de “eu” entra nela. Eu me
sinto quase maternal sobre as coisas que crio, e secretamente
desejo que tudo possa parecer como eu faço sobre eles. Então,
eu entendi aqui que tudo o que vemos é a sua "obra-prima", e
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Ele, desta forma, é uma parte de tudo - literalmente todas as
coisas que você vê no mundo. Até maçãs!
Para entender melhor, olhe para uma citação do que Jesus
disse a Clare na noite passada, quando Ele estava lhe
contando sobre nosso Lar no Céu: "Você verá as
transformações que o Amor impregnou. O leão e o
cachorro se deitarão ao lado de um ao outro e ele vai
ternamente abraçar o cervo enquanto eles dormem. As
lontras irão emergir na água com belas conchas e soltá-las
aos seus pés, implorando para serem acariciadas. As
abelhas ascenderão na forma de um coração e convidarão
você a participar do seu mel.
“A areia abaixo de você acomodará suavemente sua
forma, querendo deixá-lo confortável. As paredes do
canyon terão pontos de apoio e alças tornando a escalada
sem esforço, e no seu caminho haverá surpresas como
pequenas cavernas revestidas com cristais de azurita
índigo com qualidade de pedras preciosas. Águias vão
convidá-lo para sentar em seus ninhos e acariciar seus
filhotes. As folhas das árvores farfalharão alegremente
enquanto você passa e a grama tilintará como sinos,
cumprimentando você apaixonadamente por prismas
cintilantes de luz brilhando sobre eles e dançando nas
paredes do cânion.
“Oh, as maravilhas do Céu NUNCA cessam e todas serão
suas porque na Terra você viveu para Mim. Então agora
passaremos a eternidade nos deliciando com coisas que
você nunca imaginou, mas são extensões do que o fascinou
na Terra.”
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Aqui Ele nos disse que até mesmo a AREIA, as ÁRVORES e
a GRAMA respondem ao Seu Amor - tão difícil quanto isso é
para nós compreendermos e absorvermos !!
“Obrigado, Meu Amor. Você fez bem explicando isso.
"Meus amigos. Se eu posso considerar uma maçã, uma
'coisa' que eu concebi, planejei e pelo seu próprio ser
declara a Minha Glória - uma coisa que a maioria não
daria um segundo pensamento para ... Ou se preocupam
com um filhote que é uma coisa viva em seus olhos ...
Quanto maior você acha que eu me importo com você?
Quanto maior você acha que Meu Amor por você é?
“Ah, meus Queridos, Queridos Amigos! O amor que
tenho em Meu coração por cada um de vocês está muito
além da medida, muito além da compreensão do homem.
Você é Minha Criação, a mais alta ordem da Minha
Criação. Você foi concebido no Olho da Minha Mente
mesmo antes de eu formar o corpo de Adão na terra e,
então, soprar nele Minha Vida.
"Você vê? Você compreende até mesmo um pouco como
eu anseio que sua alma venha a Mim, seja trazida ao Meu
Reino para viver Comigo por toda a eternidade?
“Eu peço a você - pense. Olhe ao seu redor o que resta da
beleza no mundo como é agora. Ainda há um vislumbre e
um lampejo se você procurar por ele. E pense agora, a
partir de hoje: cada pequeno inseto, cada pequena
borboleta, cada animal ... sim, até mesmo a planta A vida
que ainda está crescendo ao seu redor é dada como parte
de Quem eu sou, da Minha Provisão pelo que tenho
criado.
“E Eu - o Criador de todas essas coisas - Amo VOCÊ.
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“Venha para mim, meu amigo! O mundo é feio e duro e
perigoso para você agora, mas não corra para os braços
do inimigo para o seu conforto, seu consolo, sua provisão.
Pois eu lhes digo a verdade: você só encontrará lá morte,
doença, ódio e destruição.
“Venha para Mim, Meus Amigos. Eu ofereço-lhe a vida
em toda sua maravilha gloriosa, original, primitiva.
“Venham para Mim, Amigos. Venham!"
A fonte de tudo que já existiu, Jesus.

Dinheiro, Autossuficiência ... ou EU. Você Deve
Decidir
11 de maio de 2015
"Você tem palavras para os nossos amigos esta noite,
Senhor?"
"Sim Eu tenho. Comece a escrever.
“Nosso tema hoje à noite é DINHEIRO.
“Se você tem pouco ou muito, o dinheiro se tornará uma
coisa do passado rapidamente nos dias da Tribulação.
Você será forçado, em algum momento, a tomar a decisão:
eu levarei a marca promovida pelo Anticristo - Obama e
seu novo governo - para viver/comer/sobreviver?
“Ou vou pegar o melhor caminho?
"Vamos ver o que cada uma dessas decisões envolverá.
Vai parecer lógico. Legal. Inteligente. Prudente. "Não é
grande coisa", uma vez que todos os vários sistemas
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monetários, moedas, moedas estão em caos em todo o
mundo à medida que as economias mundiais entram em
colapso. A ideia já está em andamento: pegue um chip de
computador simples na mão ou na testa, e Voalá! Abra
uma porta, ligue um dispositivo, pague por uma compra
com o aceno de sua mão. Quando os demônios disfarçados
de alienígenas aparecerem, haverá uma questão de
lealdade também. Então, as pessoas sofrerão uma lavagem
cerebral para acreditar que "eles" estão certos, mas
"eles" estão errados ... e serão levados a seguir um curso
ou outro.
“Mas a linha de fundo será - siga-Me ... ou siga a Satanás não importa quão complicado o pacote apareça.
“Eu disse antes que levem o chip ao seu corpo e selem
para sempre seu destino. Esta é a razão: o chip conterá
uma 'semente' demoníaca que, uma vez implantada em
seu corpo, liberará outro DNA em sua corrente sanguínea,
e isso começará a mudar permanentemente e
transformará seu DNA no que já foi chamado de
Nephilim. Este processo não pode ser revertido e não será
perdoado.
“É por isso que clamo a você AGORA para que volte para
Mim, entregue sua vida a Mim antes que seja tarde
demais. Melhor ser decapitado e se juntar a Mim no Céu e
na eternidade, do que poder comprar algumas migalhas
para mantê-lo vivo mais um dia. Tenha certeza, os
poderes encarregados não se importam nem um pouco se
você vive ou morre, de um jeito ou de outro.
“Seu único objetivo, sua única motivação em tudo que
estão fazendo é roubar, matar e destruir toda a
humanidade, e convertê-los permanentemente em
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cidadãos do inferno. Sua vida não vale nada para eles, não
importa o quão forte você declare sua fidelidade a eles.
“Por outro lado, sua vida vale tudo para mim. Eu vim
para a Terra por sua causa - eu dei Minha vida na cruz
para que você pudesse dar o simples passo em direção a
Mim e ser salvo.
“Use a sabedoria, Meu Amigo. Seja prudente. Pense
claramente sobre essas coisas e venha se abrigar sob as
minhas asas. Procure-me e eu serei encontrado. Bata e Eu
vou abrir a porta da Eternidade para você. Peça, e você
encontrará Salvação, Amor, Alegria, Paz e Felicidade
Eterna, uma vez que sua vida seja Minha.
“Meu amor por você é interminável. Tudo poderoso e
persuasivo. Dado livremente e sem custo. Corra agora
para os meus braços abertos. Não seja um Esaú, trocando
sua vida por uma tigela de sopa.
“Venham, Meus Amigos. Venham."
Ao seu Rei que conquista. O Salvador das almas, Jesus.

Mais Lições do Senhor
CERN “EU SOU Deus e não há outro”
5 de abril de 2015
O Senhor esteja com você, família.
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Acho que estamos lidando com uma mensagem bastante séria
aqui. Esta mensagem é sobre a CERN(Organização Europeia
para a Pesquisa Nuclear).
Todo o meu equipamento de gravação está desligado. Não sei
dizer porquê, mas tenho duas unidades e microfones
diferentes - equipamento de gravação profissional. E ele está
se recusando a trabalhar - nem liga. Então, acho que essa
mensagem provavelmente NÃO é a favorita do inimigo. Não
vou conseguir editar esta mensagem, você ouvirá muitos
"ahh's" e "hmmm's", mas tudo bem, não importa - a
mensagem é a parte importante.
"Eu quero que Minha Noiva se aproxime de Mim com a
confiança de que ela será totalmente recebida. Eu não sou
um grande e terrível rei em cuja presença você poderia
ser executado. Não, para os mansos, eu sou manso; para
os frágeis, gentil, para os medrosos, abraçando-os de
braços abertos, mas para aqueles que são bravos e cruéis,
sou feroz e protetor, para aqueles que enganam, eu pego
em suas próprias vestes, para aqueles que são maus, eu
brando a barra de ferro.
"Desta forma eu protejo a Minha Noiva e dou a cada um
deles os seus meros desertos. Eu tenho trabalhado duro e
longamente com esta geração para levá-los ao
arrependimento. Mesmo nesta hora eu apresentei a
ciência da Minha Criação para trazê-los a E, no entanto,
eles persistem em sua incredulidade obstinada para
satisfazer carreiras na comunidade científica e evitar o
inevitável ridículo que vem ao proclamar o Meu Nome.
"E então aqui estamos em uma conjuntura crítica da
história e eu devo lutar com aqueles que pretendem ser
Deus. Mesmo que Satanás desejasse ascender ao trono,
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eles desejavam Me superar ou, no mínimo, se colocar em
igualdade de condições coMigo.
"O que devo dizer a esta geração perversa que brinca com
os próprios blocos de construção da criação? 'Continuem!
Executem seus testes até destruir tudo o que eu criei?'
Não, eu devo deixar que isso se volte contra eles, pois para
eles Eu digo: "Eu sou Deus e não há outro. Eu não posso
retirar o fôlego de seus corpos e ao pó fazer vocês
retornarem? "Mas não, isso não ocorre para eles, pois eles
estão cegos por sua ambição de provar ao mundo que eles
são deuses.
"Eu não vou tolerar esse comportamento insidioso
inspirado por ninguém menos que o próprio Satanás. Eu
vou punir e repreender tais como estes para que não
destruam o próprio chão em que estão. Eu não sou um
homem que eu deveria ser ridicularizado, nem sou surdo,
cegos e sem fala como os ídolos que eles adoram Não, eu
sou seu Criador, goste ou não, aceitem ou não. O que eles
estão tentando fazer resultará em um dos maiores
desastres que a Terra já conheceu. Sua profunda morada,
mas em vão, as águas os buscarão e não escaparão.
"Mas você, Minha Noiva, vai estar comigo no céu e vamos
dançar e celebrar e explorar as maravilhas que criei para
você.
"Permaneça firme, Minha Noiva. Você verá a glória e
salvação de seu Deus. Não entretenha os medos, ao invés,
descanse em Minha Provisão para você, pois fui preparar
um lugar para você onde Eu estou. Você também, Estará
na casa do Senhor, mas com seus próprios palácios
amáveis, onde você poderá continuar a crescer em seu
amor por Mim em preparação para seu reinado na Terra.
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"Então descanse e não se preocupe, sua salvação se
aproxima."
O que o Senhor está se referindo nesta mensagem é o projeto
da CERN. O que, eu acho, é que eles estão tentando acionar o
acelerador novamente neste fim de semana. Talvez até no
momento em que eles acham que o Senhor ressuscitou dos
mortos, quem sabe?
O Senhor te abençoe.

Tudo Parece Negócios Rotineiros
7 de abril de 2015
Bom Dia! Eu tenho uma mensagem encorajadora do Senhor.
Você sabe, depois de todo o drama do fim de semana e
pensando que o arrebatamento iria acontecer, e então o
Senhor nos corrigiu e deu a ideia de que não seria um
momento em que esperávamos.
Eu estava pensando hoje: "Puxa! São apenas negócios de
rotina. Dia de sol, as árvores estão começando a brotar.
Oportunidades estão surgindo - a vida está acontecendo, por
assim dizer. E eu pensei, "Senhor, não poderíamos ter mais
tempo? Ou somos apenas um pouco malucos? Cristãos
obcecados pelo Arrebatamento, ou o que seja. Poderíamos ter
mais tempo, Senhor?
Então eu tive um fardo real pelas almas que realmente não
mudaram suas vidas, que ainda não vieram até Ele - mesmo
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almas cristãs. Nós tivemos muitas pessoas em nosso canal que
tiveram algumas experiências maravilhosas com o Senhor e
estão realmente se aprofundando no Senhor. Há muita
esperança nisso, para pessoas que se sentiram alienadas por
tanto tempo. E eu pensei: "Se ao menos tivéssemos mais
tempo!" Não jogue tomates podres em mim por dizer isso,
porque sei que nenhum de nós quer mais tempo - todos nós
queremos sair daqui! De certa forma ... Mas, eu estava
pensando nisso, pensando que as pessoas estão começando a
realmente mostrar sinais de vida, e se arrepender e querer
estar mais perto do Senhor.
Então, é sobre esse tipo de mensagem. Eu comecei:
“Oh Senhor, como eu gostaria que houvesse tempo. Tantas
almas, tão perdidas, tão confusas, eu gostaria de poder tocar
mais. Eu gostaria que pudéssemos tocar mais.
"Eu sei."
"Eu gostaria que tivéssemos mais tempo."
"Eu sei. Mas nós não temos."
"Mas tudo parece tão normal, você sabe ..."
"Comprando e vendendo, casando-se e dando-se em
casamento?"
"Sim. O mundo parece ser tão estável como se fosse para
sempre.”
"Eu sei. Mas não vai. Está enganando. Tanta coisa está
acontecendo nos bastidores que poucos se importam em
saber desde que possam manter o status quo".
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"As pessoas estão respondendo."
"Eles estão com medo. É por isso que eles estão
respondendo".
“Bem, pelo menos eles estão respondendo. Não poderíamos
ter mais tempo?
"Se você soubesse o que eu sabia, você não faria essa
pergunta."
“Bem, todo dia eu luto com isso, Senhor. O mundo parece tão
estável, tão normal - se não fosse pelo Apocalipse e por você,
eu pensaria que duraria para sempre.”
"Você não está feliz por ter a Mim?"
"Oh meu Deus, a vida não seria a vida, mas um pesadelo
andando sem você, Senhor."
"Eu sei como você se sente. Eu sei como você se sente
porque eu peso os prós e contras e sinto o mesmo. Mas nós
temos conhecimento do que realmente está acontecendo,
você não. É o status quo". ‘Não perturbe o meu carrinho de
maçãs, deixe-me levar estas maçãs ao mercado, vende-las,
voltando para casa com lucro e fazendo compras. Apenas
deixe-me viver a minha vida.
“Aqui é onde a maioria está. Enquanto isso, outros estão
planejando furtivamente seus ataques. Eles se apoiam em
seus planos porque sabem que as massas ainda estão
enchendo seus carrinhos com maçãs e, contanto que esse
processo continue, eles ficarão felizes.
"Outros, valorizam a liberdade de religião, liberdade de
expressão, justiça e segurança nessas coisas - outros estão
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alarmados e cheios de consternação, fazendo planos para
escapar do que eles claramente vêm. Outros ainda estão
olhando para o céu, esperando por Mim para resgatá-los. .
"Clare, está acontecendo bem diante de seus olhos, mas a
vida antes de você é vivida em camadas. Uma camada é a
das maçãs, a outra é a dominação, a outra é a liberdade, a
outra ainda, é o Céu, mas Todas as camadas estão diante
de você Cada dia você deve escolher em qual camada você
viverá. Qual camada é a sua realidade, quem é seu mestre,
quem você servirá. Até que uma das camadas exploda e
tire os direitos das outras camadas e o mundo está virado
de cabeça para baixo e de dentro para fora e olhando para
trás, as pessoas dirão: 'Como isso aconteceu?'
"Aconteceu porque você escolheu viver em uma camada
isolada que parecia fornecer tudo o que você precisava.
Você não olhou para além dessa camada porque estava
ocupado nas conquistas pessoais. Então, um dia ... bem,
tudo acabou, e deixou você em pé em confusão Se você
ainda for um dos sortudos que estará de pé.
"Nada será lembrado da gordura da terra quando ela
desmoronar. Apenas amargas lembranças do que foi
perdido. Então, dos escombros, eles Me procurarão. Eles
perceberão que seu caso de amor com o mundo os deixou
nus e destituídos. E quando eles me Encontrarem, eu irei
abraçá-los, colocarei óleo em suas feridas e os erguerei em
santidade.
"O que eu quero dizer é que você não deve se entristecer
com aqueles que serão deixados para trás. Não, esse é o
destino deles porque eles escolheram viver nessa camada
de isolamento onde tudo era provido por suas próprias
mãos, onde o sucesso era tudo sim, eles escolheram isto, e
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o mundo sendo tal como é, os deixou cegos e nus diante de
Mim. E isto eu permiti para salvar suas almas, pois sem
isto, bem, o Inferno está se enchendo. Nem todas as
pessoas são más, apenas sem Deus, sem necessidade de
Deus. É Meu ato de misericórdia que o seu mundo venha
a acabar, é o Meu amor por elas que permite tal
catástrofe, só a nudez os trará para Mim, famintas por
conforto da verdade.
"Veja, uma vez que um homem constrói sua casa na areia
e as chuvas vêm e as inundações levam tudo embora, bem,
então esse homem considerará a importância de construir
sobre a Rocha, e eu estarei lá para ensiná-lo. Então, você
vê o que está pendente e inevitável é meramente Minha
provisão para trazer Meus filhos de volta a Mim, em
espírito e em Verdade.
"Sim, é duro. Sim, é brutal. Sim, é aparentemente injusto.
Mas nada disso ocorre ao homem quando ele está ocupado
explorando os mais pobres dos países do terceiro mundo
para comprar um carro para seu filho adolescente, ou
construir um Tudo o que interessa àqueles dessa
mentalidade é a linha de fundo, e assim eles
experimentarão a realidade da linha de fundo real de
outras nações, nações que olharam para você, por
exemplo, no estilo de vida e ainda estavam
irremediavelmente cativas em uma cultura subserviente.
E economia, enquanto você continuou a prosperar.
"É muito, muito triste, Clare. O que você não vê é como
essas pessoas são exploradas e eu não criei sementes para
o semeador a um custo? Mas agora os homens
gananciosos e malvados planejam encontrar maneiras de
forçar os pobres a comprar suas sementes. Quanto pior
devo permitir que isso aconteça? Os gritos dos pobres
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chegam aos meus ouvidos todos os dias. Eles sofrem com a
falta de necessidades médicas, enquanto no seu país a
instituição médica administra a vida até da classe média e
encontra formas mais novas e melhores de obter mais
controle para obter mais lucros e florescer às expensas dos
inocentes.
"Oh, é tão corrupto além de qualquer razão. Por que Meu
Pai deve permitir que isso continue por mais um minuto?
Nós tentamos transformar o coração dos homens, mas sua
sede de primazia e luxo no mundo os cegou
completamente. Seus estilos de vida são injustos.
“Normalmente, eu não trago estas coisas para você, mas
eu quero que você entenda - as facetas da corrupção que
eu devo olhar todos os dias são esmagadoras e clamam por
justiça. E o que é pior é que os arquitetos desses crimes
culturais não veem que estão destruindo a própria base de
suas próprias vidas, continuando a espremer cada centavo
dos pobres.
"Sim, isso é apenas uma faceta, mas dá origem a
inquietação, ódio, desespero. Há uma razão pela qual os
muçulmanos se regozijam no martírio: é a única chance
de felicidade em um mundo irremediavelmente
corrompido e complicado. Viver por uma causa obscurece
a dor do desejo e restaura o senso de dignidade de um
homem quando nada lhe resta a não ser morrer
honradamente. Então, Satanás ofereceu uma chance para
o homem se redimir e viver no "céu" com todas as coisas
que ele nunca poderia ter na Terra por causa da injustiça.
Eles não deveriam odiar aqueles banqueiros e líderes
mundiais que atacam os pobres - muitos deles judeus?
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“Há outro sentimento de realização: destruir a meretriz.
Isso também é honroso. Então você vê? Esse problema é
irremediavelmente complexo. Mas quando eu voltar para
governar e reinar, a barra de ferro quebrará as costas
daqueles que roubariam e denegririam até mesmo o mais
humilde humano.
"Justiça e honra estarão à disposição de todos que a
procuram. Oportunidade de viver honrosamente com
uma verdadeira vocação e educação necessária estará
disponível a todos e ainda assim ninguém prosperará sem
Deus. Ninguém irá, no começo, conceber a vida sem Deus,
sem uma séria devoção e desejo de servir-Me. Todos verão
a necessidade de viver em Deus, exceto aqueles que estão
sem consciência.
"Nós devemos começar de novo, Clare, de baixo para
cima. Não há outro recurso. Não perca a esperança. Eu
estou indo para esclarecer. Vamos acertar, Eu prometo a
você. Enquanto isso, tente olhar para frente." para passar
as férias no Céu, mesmo sabendo que parte de você quer
mais tempo para ajudar.
"Eu amo todos vocês com um amor que somente o seu
Deus poderia ter, um amor sacrificial, um amor que
anseia ser gasto para trazer apenas mais uma alma. Eu te
abençoo e peço que continue a refinar suas vidas para
fazer mais e mais espaço para Mim. E um dia, seu
sofrimento, orações e trabalho árduo serão
recompensados.

A Morte da América
9 de abril de 2015
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Eu entrei em oração muito tarde hoje porque estava tentando
responder a algumas mensagens bastante urgentes de vocês,
querida Família. Imediatamente, sem ter passado mais de 20
minutos com o Senhor em adoração, nos vi de preto. Eu e
Jesus estávamos usando roupas negras de viúvos.
Ele começou: "A morte da América, espiritualmente e
fisicamente".
"Você sabe bem o que está sendo jogado na superfície:
chutes de sabre, exercícios perto do Pólo Norte, tudo isso é
apenas para mostrar.
"O homem que as pessoas chamam de seu presidente, o
homem de discrição e intriga que ganha o escritório por
engano está meramente jogando para as massas, de modo
que quando a destruição chegar, parecerá autêntico quando na realidade não é mais do que um show
superficial para cobrir a Destruição de todas as
soberanias, que apenas uma pode dominar o mundo. Ele
fez um trabalho estelar para destruir você, América. E
isso eu permiti, porque você brincou com a prostituta e
dormiu com cada transeunte. Enquanto eu, seu Marido,
fiquei de pé enquanto cada um tinha sua vez em nossa
cama.
"E agora, que direi eu? ... E os dez chifres que tu viste sobre
a besta; estes odiarão a prostituta, e a deixarão assolada e nua,
e comerão sua carne, e a queimarão com fogo. Porque Deus
tem posto em seus corações que cumpram a sua vontade, e
concordar, e dar seu reino à besta, até que as palavras de Deus
sejam cumpridas..... 'Ap. 17:16
“Isso é realmente o que eu digo.
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"Ainda assim, eu ainda estou com você, mesmo quando
Oséias esperou Gomer terminar sua prostituição e cansarse de seus amantes. (Amantes secretos) Sim, de fato, eu
ainda estou aqui na América, e quando você me procurar
com todo o seu coração Na verdade, Me encontrará
pronto para reconciliar você a Mim mesmo, diz o Senhor
seu Deus.
"Então, no calor de seus ferimentos, volte-se para Mim e
eu lhe darei conforto. Vou lavar e medicar suas
queimaduras, vou vesti-las com lençóis limpos. Vou guiar
você pelo caminho certo e restaurar as propriedades
arruinadas. Você, sim, vai se recuperar, e será novamente
fiel a mim.
"Eu não falo aos detestáveis adoradores de Baal, para
quem sua cidade capital foi construída, não - eu não falo
com você, pois você será totalmente destruído mesmo em
seu país subterrâneo, você que se sente tão seguro em seus
caixões. Você eu não considero mais, porque nunca mais
estarás em meu caminho.
"Eu falo para os corações da América que continuam a
manter a visão que eu inspirei. Aqueles que se recusaram
a dormir com estrangeiros, aqueles que não conseguiram
superar os gananciosos que dominavam um povo
superficial e crédulo, empenhados em viver para o seu
conforto. . Estou com você.
"Vá em frente com coragem. Eu, Eu mesmo, estarei com
você e no fim, o que foi planejado para você virá a zero e,
novamente, você se levantará das cinzas para socorrer o
mundo e estará de acordo com o Meu Reino, para libertar
todos os homens do Opressor.
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"Minha paz esteja com vocês, filhos e filhas da América,
que mantêm a visão da justiça. Você receberá golpes
incapacitantes, mas eu restaurarei e encontrarei Meu
prazer em você mais uma vez quando seu país retornar a
Mim. Uma Nação Sob o Deus que sofre com você, o Deus
que te ama e deu grande beleza em sua terra, e o Deus que
certamente o restaurará.
“Agarre-se a essas palavras, pois elas são fiéis e
verdadeiras”.

Provisão e Instrução Para Aqueles Deixados Para
Trás
22 de abril de 2015
O Senhor te abençoe, família. Eu só queria agradecer a todos
que foram tão solidários e amorosos. Muito obrigado, isso
realmente faz a diferença. E isso ajudou a manter meu
coração em paz.
Esta noite o Senhor mudou de assunto. É engraçado, porque
Carol disse: “Tenho a sensação de que o Senhor vai mudar de
assunto esta noite.” Bem, ele fez. Então, vou em frente e
compartilhar isso com você.
Ele começou:
"Eu quero falar com vocês esta noite sobre o crescimento
espiritual. Muito do que venho fazendo com vocês é sobre
crescimento espiritual: crescer mais alto, mais completo,
mais estável, bem fundamentado, pronto para qualquer
coisa, porque sua realidade está no espiritual. Na
dimensão comigo, não na dimensão terrena que em breve
emergirá ainda mais no caos.
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"Sem perceber o que está por vir, as pessoas ainda estão
se planejando como se essa vida fosse continuar para
sempre do jeito que está agora. É por isso que eles ficarão
cegos por aquilo que está prestes a acontecer. O que eu
quero para você, Clare é deixar para trás o máximo que
puder para elevar as pessoas dessa dimensão do caos, que
é algo que só posso fazer com as almas.
"Veja a CERN, os clones e a elite dominante cometerão
muitos erros sérios que causarão impacto em seus
esconderijos entre as rochas da Terra. Cofres de água e
magma se abrirão sobre eles com trágicas consequências.
Eles clamarão àqueles que Projetou esses espaços , “pensei
que você disse que isso nunca poderia acontecer !!!”, mas
tudo em vão, apenas para ser engolido para o abismo. De
fato, essas serão fatalidades justas e, portanto, aconselho a
todos que não tenham nada a ver com essas bases
subterrâneas, elas não são seguras.
"E ainda assim eu providenciarei refúgios seguros nas
áreas desertas, lugares com água abundante, cavernas
naturais e comida suficiente. Assim como os anjos
proveram o maná no deserto, assim eu os libertarei para
todo sustento suficiente."
Vou fazer uma pausa aqui - foi uma surpresa para mim! Que
os anjos estavam ajudando a espalhar o maná no deserto. Esse
foi um ponto interessante.
“Muitas lojas de comida nunca acabarão. Suprimentos
médicos e cura também serão sustentados
sobrenaturalmente por Mim. Muitos entrarão em
ministério de cura em tempo integral, cuidando dos
enfermos, fortalecendo e dando consolo àqueles que
desmoronarão de medo, aos que estão à beira da morte,
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até mesmo alguns que serão trazidos ao Reino nos últimos
momentos de suas vidas.
"Eu tenho algumas coisas maravilhosas planejadas para
este tempo horrendo. Muitas muralhas desmoronarão
sobre o inimigo por causa da oração. Eu
sobrenaturalmente e literalmente moverei o Céu e a Terra
para proteger os santos. Alguns serão martirizados,
alguns sobreviverão, mas tudo será providenciado, não os
abandonarei à vontade de seus inimigos, sim, o sofrimento
insuperável será testemunhado, mas também a glória
insuperável e o triunfo da fé. Haverá muitos enviados do
Céu como visitas para encorajar e prover. Anjos serão
muito solícitos pelo bem-estar do remanescente que estou
protegendo de toda a força da minha ira.
"Ouça atentamente as instruções que estou dando a você.
A oração será sua maior arma e eu ensinarei a você como
orar. Ela fluirá de dentro de você sem qualquer esforço,
tão forte será Minha graça entre vocês. A oração vai
melhorar de dentro e te alcance em momentos de medo e
perigo, e você será mantido escondido em segurança,
assim como terá a Minha Paz.
"Muitos irão trair um ao outro e somente o discernimento
pelo Meu Espírito Santo irá alertá-lo de quem não pode
ser confiável. Se você julgar pelos padrões externos: o que
é dito, como eles se comportam - se você julgar pelos
padrões humanos normais, você deve confiar em Mim
para detectar almas fracas ou almas enviadas para
encontrá-lo.
"Mais uma vez quero dizer que isto é para os que ficaram
para trás, isto não é para aqueles que serão arrebatados.
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É importante ter estas coisas impressas e fáceis de
encontrar."
"Senhor, você poderia por favor consertar minha
impressora?"
"Amanhã, começará a funcionar novamente. Comece a
imprimir amanhã. OK?"
"Oh, obrigado Senhor." Minha impressora está fora de serviço
há mais de um mês - eu simplesmente não conseguia
descobrir o que estava acontecendo com ela.
"Não tenha medo, Clare, não deixe o inimigo fazer isso
com você. Eu sei que a tentação de ter medo é tremenda
porque você pode ver tão claramente o que está por vir.
Mas eu fiz uma ampla provisão para cada momento da
sua vida." até o Arrebatamento. Eu quero que você,
Amado, seja um exemplo de paz e segurança em Mim, não
um ratinho trêmulo no canto."
Eu tive que rir quando ouvi isso!
"E ainda assim o medo não é motivo de riso. Pelo
contrário, sufoca a fé e você não deve deixar que ela ganhe
terreno sobre você. Lembre-se de minhas promessas para
você e quantas vezes eu passei por você, ó Israel? Quantas
vezes Eu forneci feno para seus cavalos, comida para sua
mesa, gás para seus veículos, lugares livres para viver?
Hmm? Quantas vezes ... e ainda duvida de mim? Venha
agora, que desgraça você é, você quer circundar a
montanha por 40 anos?"
Suspirei profundamente e disse. “Perdoe-me senhor. Jesus, eu
acredito. Ajude-me na minha incredulidade.
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"Você tem seu nariz em algumas notícias de eventos em
desenvolvimento e isso assustou você".
“Isso é verdade, Senhor. Eu tenho."
"Bem, é melhor que você fique longe de tais coisas, elas
certamente terão um efeito prejudicial em seu estado de
espírito."
“Senhor, que tal deixar suprimentos para nossos filhos? Isso
continua me incomodando - eu gostaria que pudéssemos
deixar algo para trás para eles.”
"Eu já lhe disse antes, que já providenciei para eles. Isso
seria um ato de incredulidade de sua parte. Também seria
uma distração poderosa. Você pode confiar em Mim com
eles? Você acha que depois de todos esses anos Me
servindo? Abandonaria seus filhos? Não está escrito que
você nunca verá os filhos dos fiéis implorando por pão?
Eu tenho provisões poderosas para eles, mas porque você
não pode ver, medir, segurar, você não acredita. Sua fé
está enfraquecendo".
“Por favor Senhor, me ajude. Realmente sou uma serva
vergonhosa”.
"Bem, venha aqui 'serva vergonhosa', e deixe-Me te
abraçar e restaurar a sua fé."
Então, naquele momento parei de amarrar e fechei os olhos e
pensei por um momento. Eu podia sentir o Senhor, e ver Seu
rosto, e Ele segurou meu rosto de perto com Suas duas mãos e
disse, olhando profundamente em meus olhos a poucos
centímetros dos Seus, "Pare de se preocupar com seus
filhos, eu tenho provisões suficientes para eles. Está tudo
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planejado e ficar no meio só iria confundir as coisas. Pare
de se preocupar.
"Ok", eu disse: "Ok".
"Confie em Mim. Eu quero todos os seus esforços nessas
almas que eu te enviei. Seja uma mãe para eles, alimenteos com mel da rocha e trigo dos campos do Céu. Oh, como
eu sou ciumento por aqueles que estão tão apaixonados.
Oh, como eu anseio por protegê-los e nutri-los! Está além
do seu entendimento saber como Deus adora uma alma
devotada a Ele. Como você pode levá-los à fé se estiver
cansado e tropeçando?
"Não obstante, vou compensar a diferença, pois minha
força é aperfeiçoada em sua fraqueza. Então, continue,
eleve as cargas de seus corações, enfeite-os com guirlandas
de amor dos jardins do Céu. Cultive-os, Clare, e acredite
que EU SOU o enviou para o lado deles nessas horas de
travessuras que o Diabo planejou.
Eu estava começando a enfraquecer naquele momento e
ficando um pouco sonolenta, e percebi que talvez isso fosse o
fim da mensagem.
"Eu não terminei ainda, Meu Amor.
"Como nos dias passados, quando protegi
sobrenaturalmente o Meu povo, assim protegerei aqueles
que devem ficar para trás. Haverá um entre eles que será
o designado líder, e para ele ou ela, darei conhecimento e
sabedoria sobrenaturais. Proteja este que é crítico para
sua missão. Não deixe que os demônios causem divisão,
incompreensão, murmuração e ciúme. Esteja atento
contra esses venenos que eles usarão para dividir e
espalhar todos vocês. Juntos vocês vão sobreviver.
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Separados, você enfrentarão muitos perigos sem ninguém
para apoiá-los. Não os deixe dividir e conquistar. Seja
mais esperto que o inimigo - ande com caridade e
humildade e você não terá problemas. Ande em auto
vontade, egoísmo, suspeita e rancor – e será a sua morte.
“Haverá muitos testes entre os grupos, muitos testes.
Decisões dolorosas para tomar decisões de vida ou morte.
Eu te darei paz quando as decisões forem as mais difíceis.
Use sorteios para ajudá-lo a determinar um plano de
ação.”
Tomando um aparte aqui, Sorteios foram usados por eles usaram canudos, paus e outras coisas. Com Jonas, quando ele
estava no navio, descobriram porque Deus estava contra eles
na tempestade, e claro, também usaram para escolher o
apóstolo que substituiu Judas, eles usaram sorteios.
“Eu estarei com você como estava com Israel no deserto.
Eu lhe darei sinais de Meu amor, sinais de perigo, sinais
quando você está indo pelo caminho errado, Sinais
quando você está indo do jeito CERTO ... Esteja atento,
preste muita atenção aos sinais que eu lhe envio.
Sabe, quando penso em signos, penso em pedras em forma de
coração, o rosto de Jesus na casca da árvore ... Eu não sei serão coisas diferentes. Mas se todos estiverem atentos a
sinais, eles os verão.
"Se você suspeitar que tomou uma decisão errada, pare e
ore. Melhor esperar em mim do que seguir em frente em
uma armadilha. Haverá momentos para agir e tempos
para esperar. É nos momentos de espera que as provações
serão mais difíceis. ”Ore sempre, adore e Me agradeça
por cada momento seguro de sua jornada, por toda
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provisão, por toda vez que você evadir o inimigo. Use Meu
Nome como uma arma de guerra.
Porque não lutamos contra carne e sangue, mas
contra os principados, contra as potestades, contra os
governantes das trevas deste mundo, contra a
maldade espiritual em regiões celestiais. Efésios 6.12

"Agora, quero que todos vocês se lembrem de como
é fácil cair na incredulidade, desconfiar, suspeitar,
ter medo. Essas são as armas que o inimigo usará
contra você – um prevenido vale por dois.
“Agora, Meus Preciosos, agarre-se às Minhas
instruções, pois nelas reside a vida e a morte. Não
tenha medo do que o homem faz ao seu corpo,
apenas a sua alma eterna. Não se comprometa pelo
bem do seu corpo, seus filhos, sua esposa ou por
qualquer motivo. Eu estarei com você para te livrar
do mal. Ore com frequência: "Livrai-nos do mal".
Ore com frequência - é uma oração poderosa.
“Isso é tudo por agora, meu amor. Lembre-se,
prometi que sua impressora funcionará amanhã."
"Obrigado, Senhor."
"Eu te abençoo Minhas Noivas. Deixe essas
instruções para trás. Tenha coragem e mantenha
seus olhos na eternidade." Amem.
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Não Deposite Confiança na Carne
9 de maio de 2015
O Senhor esteja com você e abençoe-o com Sua sabedoria. O
Senhor veio a mim com uma mensagem para aqueles que
basicamente serão deixados para trás e têm trabalho a fazer
aqui. Por alguma razão, não serão tomados no Arrebatamento.
"Não confie na carne. Não imagine por um momento que
você possa prover ou cuidar de si mesmo sem a Minha
intervenção ... ou mais propriamente sem Meu completo
controle. Quando você coloca confiança em sua própria
carne: sua habilidade de defender você mesmo, sua
capacidade de prover para si mesmo - você se prepara
para o fracasso. Há aqueles que vão entrar na Tribulação
com bolsos vazios e sem um lugar para ir, sem comida,
sem preparação alguma. Totalmente fornecido para cada
passo do caminho.
"Quando uma alma coloca toda a sua confiança em Mim,
Eu sou livre para prover tudo o que precisam. Ao invés de
somente prover para sobreviver, sejam sobre o Meu
negócio e todas essas coisas serão adicionadas a você. Sua
insegurança e pânico não fazem nada além de dar aos
demônios a permissão para peneirar você, desgastar você
e fazer com que você se mova prematuramente para os
braços dos inimigos, mas com o seu foco em trazer almas
para Mim, eu sou livre para fornecer tudo o que você
precisa, minha fidelidade é sua retaguarda e cobertura.
"É a falta de conhecimento de Mim que faz com que os
outros mergulhem e se esforcem para suprir suas próprias
necessidades. Quando você Me conhece, sabe que eu já dei
uma saída, completa com comida, remédio e cobertura
que farão você invisível para o inimigo.
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"Isso é para o benefício daqueles que ficaram para trás,
Clare. Na maior parte dos dias, vou prepará-los em nossos
tempos juntos"... minha mente foi para os mapas sísmicos do
Yellowstone que vi hoje. Inacreditável - eles eram apenas
essas barras de cor enormes e sólidas, em vez das linhas
onduladas que refletem e terremotos - realmente incríveis. E
eu estava pensando: "Nibirú está trazendo essas mudanças da
Terra e eles sabiam o tempo todo, eles sabiam que isso ia
acontecer."
"Sim, eles sabiam o tempo todo. Mas, em vez de prover as
massas, eles estão contando com as condições catastróficas
para eliminar partes da humanidade que não se encaixam
em seu código genético.
"Mas voltemos ao que é importante aqui, Meu Amor. O
foco deve estar na caridade e virtude, confiança e fé na
Minha capacidade de prover. Sem essas atitudes cruciais,
elas não terão sucesso. Minha proteção pode torná-lo
invisível. Minha proteção pode fazer com que as feras se
afastem Minha proteção pode te salvar do chão, dando
lugar abaixo de você. Minha proteção pode prover água e
comida quando não houver nenhuma. Eu posso fazer
todas as coisas, e Eu vou, para aqueles cuja agenda é
reunir almas para o Reino. Aqueles que dão e conduzem
desinteressadamente, aqueles que são honestos e
cuidadosos com os outros, estes são os que eu protegerei e
proverei sobrenaturalmente.
"Muitos eu adicionarei aos seus números que precisam de
salvação. A eternidade deles está na balança e se você fizer
da eternidade deles a sua prioridade, eu os cobrirei.
Almas serão atormentadas com confusão e medo, não
sabendo de cima para baixo, tão severo os julgamentos
serão na Terra. Eles serão tão completamente
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desorientados que nada poderá acalmá-los, a não ser uma
graça sobrenatural. Uma graça curadora, impondo as
mãos sobre eles e orando pela Minha Paz para descer
sobre eles.
"E para você que é chamado para curar, eu vivo dentro
de você. Coloque sua mão no ferido ou sofrimento e
imagine Minha mão se movendo do seu coração para fora
através de sua mão e sobre a alma. Eu farei o resto. Tudo
o que você tem a acreditar é que EU SOU e EU VIVO EM
VOCÊ. Isto é tudo o que é necessário para uma cura
completa até mesmo das doenças mais dramáticas.
"Seja batizado no Espírito Santo, ore em línguas, cante
sobre pessoas em línguas - você está falando a minha
língua e eu estou orando através de você, a oração
perfeita. Não permita que ninguém o desanime de falar
em línguas - os demônios usarão almas conscientes,
inseguras e mal informadas para tentar impedir você de
usar este dom poderoso Não os deixe Agora, mais do que
nunca, você precisa orar em línguas. Eu vou, para alguns
de vocês, dar a interpretação enquanto você estiver
orando, o que o informará sobre qual é a sua verdadeira
oposição, seja homem, animal ou até mesmo o seu próprio
eu.
"Haverá uma grande necessidade de sabedoria
sobrenatural, tantos oponentes diferentes virão contra
você. Eu lhes advertirei se você fizer da oração sua
prioridade absoluta. Mais do que a própria vida, você
precisa de um tempo de oração de qualidade comigo.
Aqueles que não orarem serão os elos fracos de sua
cadeia. Eles vão te trair e fazer escolhas ruins sob pressão.
É melhor que todos permaneçam em oração e permitam
que aqueles que não orarem sigam para outro lugar - isto
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é, depois de terem feito tudo ao seu alcance para trazê-los
a Mim e ainda assim não reconhecerem ou escolherem
viver segundo meus padrões. Deixe-os ir, eles só trarão
problemas aos outros membros do seu grupo.
"No final, quando as coisas ficarem mais caóticas, você
precisará se apegar a Mim de todo o coração e não se
apoiar em seu próprio entendimento ou dispositivos. Vou
inspirá-lo com os passos apropriados a tomar, mesmo em
seus sonhos. Virei até você e te instruirei a entender que
quanto mais você se aproxima do fim dos eventos, mais
caótico se tornará e mais curto será o tempo antes de sua
libertação. Ore por força, coragem, sabedoria, compaixão
e paz. Fé que você será salvo - da carne não se aproveita
nada, tudo depende da fé e da confiança somente em Mim.
"Você testemunhará as pessoas quebradas completamente
e incapazes de lidar por mais tempo. Elas se retirarão
para dentro de si mesmas onde se sentirão seguras. Tudo
o que você pode fazer por isso é orar e ser compassivo.
Minha graça os levará. Eles estarão entre vocês como
doentes e deficientes. Faça tudo o que estiver ao seu
alcance para cuidar deles, não se torne impaciente com
eles nem os rejeite - eles podem ser sua graça salvadora;
porque você cuidou deles, eu cuidarei de você.
"No entanto, se você deixar alguém para trás, dê-lhes uma
porção de comida e água, ore por eles para que Eu cuide
deles e os entregue às Mães Misericordiosas. Não ande
com culpa - você fez tudo o que podia e agora é a minha
vez, você será julgado até os limites finais e quando chegar
a esses limites, volte-se para Mim e diga: 'Senhor, tome
para mim, eu estou no meu fim'. E eu lhe darei forças
para continuar .
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“Lembre-se de que meu poder é aperfeiçoado em sua
fraqueza. Esta é Minha chance de mostrar a você o
quanto significam para Mim e quem Eu realmente SOU
em você. “Eu te abençoo agora com a paz que excede todo
entendimento, coragem e perseverança. Corra a corrida
até a linha de chegada. E lembre-se que em todas as
situações estou com você e não te abandonarei. Não
importa o que você enfrente - Eu estarei lá com você.

As Hordas do Inferno Foram Liberadas
20 de junho de 2015
O Senhor te abençoe querida, doce família. Vocês são todos
mui preciosos. Quero agradecer por suas orações e pelo seu
apoio a nós. Vocês tem feito um trabalho maravilhoso e
estamos tendo algumas inovações por aqui.
Também quero agradecer-lhes pela sua paciência em nome do
Senhor, por suportar sofrimentos e inconveniências pelo
sofrimento do mundo. Eu sei que muitos de vocês estão
realmente sofrendo e vocês estão indo tão bem.
A mensagem desta noite foi muito importante, eu acho. Eu
tenho duas mensagens - bem, eu tenho um ensinamento e uma
mensagem. A primeira mensagem é "As hordas do inferno
foram liberadas".
O Senhor e eu estávamos dançando. Eu estava
profundamente, atraída para o culto esta noite, e o mais doce
e precioso caminho. Mas fui interrompida um zilhão de vezes.
E o próximo ensinamento é sobre ... um novo tipo de
"estupidez" da minha parte.
(Talvez não seja tão novo, pensar nisso ... risos ..)
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Nós estávamos dançando muito carinhosamente, apenas em
silêncio - Ele estava me abraçando e estávamos apenas
dançando e de repente eu vi uma nuvem negra vindo em
nossa direção e passando por cima de nossas cabeças e
passando por cima de nós. Algo caiu no ombro do Senhor, no
pescoço dele. Eu olhei para ele - era um morcego vampiro,
tinha dentes caninos - uau! Ele o pegou de seu pescoço e me
disse:
"As hordas do Inferno foram liberadas.
“Eles saíram ao mundo para provocar rebelião. Homem
contra Deus, e sim, a CERN tem algo a ver com isso. Esses
homens são tão cegos que não fazem ideia do caos que isso
significará para eles e, quando descobrirem, será tarde
demais para impedi-los. Ele já terão um ponto de apoio e
terão destruído metade da Terra.
Agora, como um aparte aqui, na instalação da CERN, eles
têm uma estátua de Yeshiva que é iluminada à noite, mesmo
em frente ao prédio. Yeshiva é representante do aspecto
destrutivo da vida e do caos. Então, o Senhor está dizendo
basicamente que esses cientistas são tão cegos que não veem
o tipo de caos que vão criar e o que isso vai fazer com eles.
"Senhor, eu pensei que a CERN estava afetando mais espaço
e essas criaturas estavam vindo de algum planeta demoníaco
ou algo assim."
"O inferno está nas entranhas da Terra e uma dinâmica
particular de gravidade afastou o escudo protetor que eu
coloquei no lugar para impedir que essas criaturas
infestadas de demônios arruínem a Terra."
Enquanto falava, eu continuava vendo algo como uma
enorme e translúcida placa de escamas de peixe sobre uma
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área da Terra que havia sido movida pelos movimentos do
acelerador.
"Clare, na verdade, é muito, muito triste. Eu vejo essas
crianças mexendo com coisas que não entendem,
pensando que elas me enganarão de alguma forma, ou
serão capazes de duplicar o que eu criei, alcançando
igualdade coMigo." isso é simplesmente orgulho
acadêmico e um grupo de homens e mulheres subindo a
escada profissional, querendo se empoleirar no topo e
declarar seu brilhantismo ao mundo - que eles são de fato
iguais a Mim.
"Há um fato gritante que eles ainda estão perdendo: e
quem Me criou? Você vê, você pode até brincar com os
blocos de construção que eu dei, mas eles ainda estão
unidos pelo Meu Amor e Meu Poder. Sim, eles têm regras
que podem ser manipuladas para produzir vários
resultados, mas todos eles são criados por Mim.
“Se eu removesse os blocos, o universo deixaria de existir
e eles nele. Eles não seriam nada mais que globos de
energia flutuando em um vazio. Isso, a propósito, é o
objetivo de Satanás: usar sua ambição para destruí-los.
Agora eles não podem ver isso. Como eu disse, quando
isso acontecer, será tarde demais. Mas eu entrarei em
cena para que o universo não caia como um balão que
tenha sido desatado.
"Como eu anseio por ter comunhão com algumas dessas
grandes mentes que eu criei e suspirei. Mas não, isso
arruinaria a carreira deles. Então, mesmo que alguns
deles saibam que estão sendo chamados para os
verdadeiros reinos da ciência." Como Pôncio Pilatos, eles
não arriscarão suas carreiras seguindo esse chamado.
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”Pôncio Pilatos sabia que não deveria me crucificar, mas
ele o fez com medo de que César arruinasse sua carreira,
por causa da insurreição se não o fizesse - e agora Olhe
para o seu futuro nada invejável no Inferno. Ele foi
avisado. Eles foram avisados. Mas, desejo por posição e
fama os ultrapassaram. Nada menos que um milagre pode
detê-los.
“Mas, Senhor, e a oração 'mundo sem fim?'
"Oh, a Terra será devastada, mas não vai acabar. Vou
trazer comigo uma nova primavera. A beleza de uma
Terra recém-criada - restaurarei tudo. A maior parte dos
envolvidos no projeto do acelerador não é má. , Muito
ambiciosos e sem inteligência básica. Eles negligenciam os
próprios fundamentos da vida para perseguir uma meta
acadêmica que lhes trará fama e glória, e é por isso que eu
digo que eles estão carentes de inteligência básica. Poderia
facilmente provar a eles que eles estão brincando com um
fogo que eles não podem controlar.
"Então, em essência, essas hordas do Inferno começarão a
inspirar homens e mulheres em todos os níveis a fazer
coisas que terminarão em desastre final. Eles se sentarão
sobre os ombros das pessoas e sugerirão coisas que
pareçam inocentes o suficiente, mas definirão uma onda
de destruição sobre toda a Terra, através de todo o
ecossistema, através da mente de massa do homem,
controlando cada vez mais os padrões de pensamento e a
física da psicologia para seus próprios fins irrelevantes,
novamente faltando sabedoria básica e inteligência.
"Não entendendo Deus e moralidade, não sendo ensinados
que, como base para uma vida saudável, eles não devem
ter medo de Deus, não há compreensão de como as coisas
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são perpetuadas. Eles rejeitaram totalmente a ideia de fé e
religião e o significado da moral para conduzir e viver
vidas piedosas. Se tivessem perseguido a verdade, e
somente a verdade, teriam descoberto quão fundacional é
isso e teriam tido um santo temor de mexer com coisas
que eu criei em uma certa ordem.
"Bem, eu queria que você entendesse, querida. Você vai
ver uma aceleração do mal a partir de hoje. Sim, o mal
está prestes a morder a humanidade, infectar e destruí-lo.
Ele começará devagar, mas ganhará força nos próximos
dias. Por favor, seja firme no sofrimento, suportando os
aborrecimentos abundantes que eu permito em sua vida.
Ofereça cada um deles como presentes de casamento para
Mim.
"E para aqueles de vocês que estão carregando a pesada
cruz de enfermidades: vocês estão retendo a ira de Deus e
ajudando-Me a atrair muitos para o Reino antes que seja
tarde demais para eles."
"Senhor, há algo que você possa compartilhar comigo sobre o
que vai acontecer por causa dessas hordas que foram lançadas
em nossa atmosfera?"
"Não, não neste momento meu amor. Mas, você poderia
compartilhar com eles a situação embaraçosa em que você
se encontrou hoje e como isso custou caro. Oh, eu tive
algumas coisas maravilhosas planejadas para o nosso
tempo juntos e seu foco na comida roubou você disso."
“Eu sinto muito, eu podia sentir uma doçura especial em
oração, eu realmente queria estar com você esta noite, Senhor.
Me desculpe por não obedecer… ”
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E se você quiser saber sobre o que é esse vídeo, ele é
chamado: “But, Lord! (“Mas, Senhor!)

A Maldade da CERN aumenta, a Proteção do
Orgulho
22 de julho de 2015
O Senhor teve uma mensagem muito interessante para nós
esta noite. Um pouco de história: quando eu entrei em oração
esta noite, fiquei extremamente distraída, porque estou
preparando as coisas por aqui, limpando as coisas e fazendo o
que tinha que ser feito para colocar as coisas em ordem. E
você sabe, uma vez que você coloca essa coisa na sua cabeça,
onde você está se aninhando, e você está fazendo o que você
está fazendo ... uma vez que você segue em frente, você não
quer parar. É difícil parar. E entrando em oração, eu estava
um pouco desordenada em minha mente, eu simplesmente
não estava tão centrada ... Oh, eu realmente quero com todo o
meu coração apenas pegar essas coisas rapidamente, para que
eu possa ficar centrada no Senhor.
O Senhor foi muito misericordioso - Ele era extremamente
visível, porque eu acho que Ele sabia contra o que eu estava
lutando - muita autocondenação por ter começado a fazer
essas coisas. Mas, em retrospecto, elas precisam ser feitas.
Então, Ele está do meu lado.
Ele começou a mensagem dizendo:
“Só porque você não pode se conectar, não significa que
eu não posso me conectar com você. Sim, tem que ser
mútuo, mas parte do seu problema é a culpa, assim como
a de todos os outros. Vamos deixar isso tudo de lado
agora. Temos trabalho a fazer.
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O que Ele estava falando era falsa culpa, não culpa de
“culpa”, mas culpa falsa, e você sabe que o diabo tira proveito
disso. Bem, você sabe que eles te dão esses pensamentos de
falsa culpa, e eles os magnificam. E se você aceitar isso, logo
você estará fugindo do Senhor em vez de correr para o
Senhor. Ou você terá medo de que Ele não fale com você ou
não esteja com você em tempo de oração, porque você fez
algo ruim. Mas, em toda a realidade - você está sendo
enganado. Então, vamos ter cuidado com isso, pessoal - o
diabo faz isso com TODOS.
“Essa coisa com a CERN vai ser um grande obstáculo
para o Meu Reino vir, Minha vontade será feita. No
entanto, eu vou usá-lo para afiar as habilidades em guerra
de Minha Noiva como ela nunca, nunca foi afiada antes.
Toda vez que Satanás faz um movimento, eu faço um
movimento contrário. Toda vez que ele se aproxima para
impedir, eu passo para a frente para armar. Como eu
disse, o mundo nunca viu o que minha noiva em guerra
pode fazer com a unção que estou enviando.
“Tudo que eu quero dela é seriedade de intenção. Não
jejuns pesados, mas ingestão moderada de calorias e
abnegação moderada e pressão para a oração”.
"Jesus, eu estou prejudicada pelos meus medicamentos?"
"Um pouco. Mas eu preciso que você seja estável e
funcional.
"Mas você poderia fazer isso sem essas pílulas."
Tenho minhas razões, Clare. Há uma certa vergonha
associada à dependência da medicação. Isso certamente
diminui a imagem de autossuficiência que promove
orgulho e comparações com os outros”.
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E eu tenho que admitir, isso é verdade. Quando eu era jovem
e forte e não tinha nenhum problema físico ... oohh, esse
orgulho estava correndo forte e muito alto. E ele
definitivamente me decepcionou permitindo isso - a parte
negativa de mim, é isso. Eu estava sentindo uma dor
emocional dentro enquanto estávamos conversando, e eu
disse: "Senhor, o que está acontecendo no meu coração
agora?"
“Você está de luto pelo que ainda está por vir. É o
inocente quem mais sofre, e isso agrada a maldade mais
do que qualquer um pode entender. No entanto, terei
meus triunfos. Minha filha, você está tão preocupado com
o seu egoísmo, e ainda assim não vê o que vejo. Você é
dedicado a Mim de todo o seu coração. Conheço as suas
fraquezas e não as conto contra você porque, na verdade,
você ama muito. Que você não pode sentir que o amor é
para o seu benefício - que você não fique inchado.
“Mas, por suas ações, você provou - mais do que provado
- para Mim que você se importa, profundamente, por
Mim e tudo o que é importante para Mim. Com muitos
dos Meus Servos, tenho que manter as coisas escondidas
deles. Sentimentos, devoção, manifestações do seu amor,
frutos do seu serviço a Mim. Eu escondo essas coisas
deliberadamente porque elas são fracas em humildade e
eu devo protegê-las.
“É quando uma alma começa a ver o que 'eles' fizeram
que, enfim o problema começa. Enquanto permanecerem
ignorantes e esquecidos, estarão a salvo. Quando eles
começam a receber o crédito e se veem como alguém ou
alguém, bem, se as coisas não derem a volta rapidamente,
esse é o começo do fim. Mais cedo ou mais tarde, Satanás
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provocará uma queda para eles e, se não estiverem
ouvindo com muita atenção, serão derrubados.
“É por isso que quero dizer a todas as Minhas Noivas: vou
lançar presentes a vocês para superar o que Satanás
planejou. Seja muito, muito cauteloso para não atribuir
eles a si mesmo - você será infectado muito lentamente
com um demônio do orgulho. Preste muita atenção a seus
pensamentos e sentimentos de que você não começa a se
sentir bem sobre quem você acha que está se tornando ou
o que acha que fez. Isso requer uma cautela
cuidadosamente estudada e uma absoluta obediência a
Mim. Eu vou corrigir o seu curso às vezes. Vou fazer
desvios ou parar as coisas no meio do caminho para que
você não pule direto sobre o funcionamento do inimigo e
permita que ele crie raízes em suas almas.
“Isso é o que eu fiz e sempre farei com Clare, contanto
que ela esteja disposta. Ela compartilhou com você de
forma transparente, o que ajudou você a ver como eu
trabalho na vida de um vaso. Se você seguisse o caminho
que eu a guiei e permanecesse transparente para si e para
os outros, eu posso prosperar a você e àqueles ao seu
redor para que você possa crescer em Minha unção e
presentes sem que eles sejam roubados de você pelo
inimigo.
“Humildade, caridade e transparência são suas maiores
armas contra os movimentos do inimigo contra você.
Muitas vezes, é a porta da caridade e a cobertura da
humildade que é fraca e facilmente invadida. Se você
conhecer essas coisas e as colocar em prática, você será
feliz. Não há tentação que o tenha ultrapassado e que você
possa ver que Eu não dê um escape.
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“Isso é - a menos que você esteja operando no Orgulho. O
orgulho funciona em graus. Sempre há orgulho, sempre.
A única maneira de superá-lo é em etapas. Eu libero a
graça, observo sua resposta, observo os movimentos do
inimigo e espero ver sua resposta. Se você vier para Mim
arrependido e quebrado, podemos continuar para o
próximo nível. Você pode não ter pecado pelo orgulho,
mas se sente assim. É quando preciso de você para beliscálo pela raiz e chegar a Mim profundamente contrito, antes
que a infecção cresça e se espalhe por toda a sua vida. Um
pouco de fermento eleva todo a massa. Como se enraíza,
multiplica-se e se espalha como fogo não apenas em você,
mas naqueles ao seu redor que não estão prestando muita
atenção.
Eu só quero esclarecer alguma coisa aqui, onde Ele disse: "Se
você vier a mim arrependido e quebrado ... Eu observo os
movimentos do inimigo e espero ver sua resposta".
Você sabe, quando o orgulho começa a invadir seu espaço e
seu pensamento.
“Se você vier a Mim arrependido e quebrado, podemos
continuar para o próximo nível.” Então Ele disse: “Você
pode não ter pecado pelo orgulho, mas se sentir assim. É
quando preciso de você para beliscá-lo pela raiz ... antes
que a infecção cresça e se espalhe por toda a sua vida.
Então, em outras palavras, você pode não ter agido com
orgulho, ou pecado através do orgulho, mas pode se sentir
movendo nessa direção - uma espécie de tendência de se
sentir bem consigo mesmo. É assim que Ele quer que você o
belisque pela raiz, e venha a Ele contrito, até chegar BEM
longe em sua natureza.
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“É por isso que luto tanto com Clare quando esse pecado
tenta assumir. Sempre haverá um pouco, mas aos poucos
vamos acabar com isso. A vigilância constante é
necessária para que não comece a se espalhar novamente.
Ao superar a tentação de se orgulhar, posso continuar a
ungir, abençoar e aumentar tudo o que você coloca a sua
mão.”
Sabe, quando Ele disse isso, sobre como se espalhará
novamente, eu pensei em câncer. Eles operam em você e
eliminam o câncer, mas eles estão constantemente vigilantes
para garantir que ele não apareça em outro lugar. Bem, o
orgulho é certamente o câncer espiritual do pior tipo.
“Meus filhos, esta é a maneira que eu trabalho através dos
meus vasos escolhidos, a quem eu amo muito. Aqueles que
são maus partem com orgulho e seguem o seu próprio
caminho. Eventualmente é para a ruína deles / delas. Eles
não prestariam atenção às atitudes em seu ser mais
profundo. Eles permitiram que o mundo se infiltrasse
como fermento em uma tigela de farinha.
“Então, aqui eu expus meu plano para você. Satanás está
prestes a fazer seus movimentos através da CERN. A
maldade aumentará, juntamente com a sua unção, para
derrotar todas as táticas do inimigo, enquanto você estiver
tentando não se entregar ao orgulho.
“Se você começar a ficar relaxado, reterei de você Minha
unção. Você então Me procurará com todo o seu coração e
descobrirá como o inimigo entrou. Se você lidar com isso
apropriadamente, eu retornarei a unção ativa para você e
nós continuaremos a crescer juntos. Você, da virtude à
virtude e unção à unção. É porque eu amo muito que eu
cuido de você desse jeito ... Eu preferiria ver você sem
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nenhuma unção do que perder sua alma para os
demônios.
“Como você sabe a diferença entre a oposição do inimigo e
eu, retirando a unção? Eu não te dei ferramentas? Você
não tem o que precisa agora para descobrir o que está
acontecendo com você? Use as ferramentas que você
recebeu. Eu quero ver avanços. Quero te ver com sua
segunda e terceira testemunha.
E eu quero dizer aqui, pessoal, que quando você usa a
Bíblia ou as promessas da Bíblia, e o Senhor confirma
algo para você - você tem algo em que se apoiar. Você
pode ficar nessa palavra, e você pode superar qualquer
oposição, porque é a Palavra de Deus em que você está.
“Eu lhe digo a verdade, se você não usar o que lhe foi
dado na maior medida, você pode muito bem não cumprir
seu chamado nesta Terra. Há muitas forças contra você,
espíritos mentirosos abundam, e é o Meu desejo ver você
tão perto e próximo a Mim e conhecer os Meus
pensamentos sobre a sua situação para que você não caia
em nenhuma dessas armadilhas.
“Alguns de vocês estarão equipados para se mudar para
um novo território por causa dessas segundas e terceiras
testemunhas. Outros serão preguiçosos e, por não terem a
certeza de que estão na Minha Vontade, positivamente,
recuarão e perderão o que poderiam ter sido suas missões.
“Você encontrará oportunidades crescentes para avançar
em sua unção, mas você deve permanecer nas palavras
que eu lhe der para manter seu novo terreno.
“Eu estou com você nisso. Não fique desanimado. Mas
apegue-se às Minhas Palavras.
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Você Se Sente Condenado?
25 de setembro de 2015
Perdoe-me por não estar com vocês ontem, mas eu estava
exausta e tendo problemas com o trabalho dentário que foi
feito, e não capaz de funcionar normalmente. Mas estou de
volta e sinceramente obrigada por todas as suas orações, elas
definitivamente ajudaram.
Esta noite o Senhor trouxe o perdão - perdoando a nós
mesmos.
Isaías 1:18 "Vinde, pois, e raciocinemos juntos", diz o
SENHOR: "Ainda que os vossos pecados sejam como a
escarlate, serão brancos como a neve; ainda que sejam
vermelhos como o carmesim, serão como a lã."
“Nestes dias, o Meu Povo está insistindo muito sobre os
seus pecados. Seus pecados se tornaram como montanhas
de condenação e poucos entre vocês acreditam que eu
realmente te perdoei.
Você sabe, eu notei isso no nosso canal, pessoal. Tem havido
algumas pessoas que disseram: "Eu acho que estou
condenado, eu vou para o inferno, o Senhor não vai me levar
no Arrebatamento". E você não está vivendo em pecado você apenas tem essa vaga sensação de ser condenado. Bem,
acho que esta noite, o Senhor vai esclarecer de onde vem isso.
Isso é super básico para nossa caminhada, que o Senhor
morreu por nós na cruz e pagou o preço. E se você está
contrito, se sente muito por seus pecados e se vira e se
arrepende, não precisa se preocupar em ser deixado para trás
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OU condenado. Vamos continuar com o que ele tem a nos
dizer:
“Por que, Meu Povo, você não pode aceitar o meu perdão?
Por que você acredita em se condenar nas mentiras das
bocas mentirosas de seus inimigos? Quantas vezes devo
pedir a vocês que ACREDITEM, apenas acreditem e
vocês receberão? Quantas vezes devo morrer na cruz
novamente para convencê-los de que seus pecados foram
lavados?
“Muitos de vocês estão deitados em leitos de condenação,
desde o momento em que vocês acordam e se tornam
conscientes até o momento em que vocês caem no sono.
Seus pecados te deprimem. Você pediu perdão, mas não
acredita ter recebido. Em vez disso, você acredita nas
mentiras dos malígnos que continuamente bombardeiam
você com falsidade.
“Tome cada pensamento cativo, meus queridos entes
queridos. Cada pensamento. Não deixe isso passar em seu
coração ou em seu lugar interior, não se apegue a essas
mentiras depreciativas. Eu vou te dizer como você deve
agir. Considere uma criança. Ela espera até que sua mãe
saia da cozinha, depois desliza uma cadeira até o balcão,
sobe no balcão e pega a tampa do pote de biscoitos ... o
tempo todo de olho na porta.
“Ela sabe que não deveria estar pegando biscoitos ... de
alguma forma ela tem muito sentido. Então, ela espera até
que ninguém esteja olhando antes que ela tente invadir o
pote de biscoitos. Cuidadosamente ele coloca um punhado
de biscoitos no bolso, coloca a tampa de volta no pote,
desce da cadeira e a leva de volta para a mesa, e
rapidamente corre para fora com os biscoitos antes que a
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peguem. Então, quando ela os come, um por um, ele
começa a considerar que acabou de fazer algo errado. Eles
têm bom gosto, mas ela se sente mal. Eu estou
trabalhando na consciência daquela criança, até que
esteja pronta para se arrepender. Vou facilitar para ela.
Ela deixou migalhas no balcão, sua mãe vê as migalhas e
encontra o(a) garotinho(a) no canto do quintal de frente
para o outro lado colocando algo em sua boca. Ela
caminha até ela e diz: "Criança, você pegou alguns
biscoitos?"
Ela limpa o chocolate derretido de suas mãos pequenas,
olha para sua mãe com emoções misturadas e por culpa de
roubar cookies e a satisfação de tê-los terminado.
Apanhado no ato, ela não tem outra resposta: "Mmm
hmm, eu sinto muito, Mamma, me desculpe." Então,
naquele momento de confissão, a verdadeira contrição
surge de dentro dela e lágrimas rasgam em seus pequenos
olhos. Ela realmente sente muito. Ela fez o que estava
errado, ela sabe disso, ela se arrepende e pede perdão.
“Que tipo de Deus sou eu, meus filhos? Devo te agarrar
pelo braço, te arrastar para dentro de casa e te bater em
preto e azul? Ou devo sentar-me a tempo para que você
possa pensar sobre isso por alguns momentos e ter outra
discussão com você, "Você sabe o que você fez? "Era
errado, mamãe. ‘O que você diz?’ Sinto muito. (uma
pequena lágrima escorre de seus olhos.) O que devo dizer
neste momento? 'Eu perdoo você. Vá e não peques mais.
“Mais tarde você está brincando e começa a se sentir mal.
Se você pudesse ver, um demônio está em seu ombro,
dizendo a você: "Você é mau - você pegou aqueles
biscoitos." Você se deita para um cochilo, vozes mais
demoníacas, "Você é uma criança desagradável. Você
roubou da sua mãe. ”Mais tarde, quando todo mundo vem
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à mesa de jantar,“ Você deveria estar na hora, você não
merece se sentar à mesa. ”Isso se repete dia após dia e em
pouco tempo você se sente tão mal consigo mesmo, não há
mais esperança, por que até tentar ser bom, você está
condenado.
“É assim que o inimigo te desmoraliza. Alguns de vocês
viveram esse tipo de infância onde seus pais eram a voz
dos demônios. Eles sempre te derrotam e te dizem o
quanto você é ruim. Eles nunca deixam você esquecer uma
coisa que você fez de errado. Toda vez que eles ficam
chateados, eles trazem o passado e o lançam sobre você.
“Você acha que Eu sou como eles? Bem, Eu não sou.
Quando vejo o arrependimento em seu coração, enxugo
seu pecado e sussurro: "Vamos tentar de novo. Vamos
fazer melhor da próxima vez. ”Espero pacientemente que
você perceba o que você fez, quais são as consequências,
então eu o abraço, trabalhando com você até que você
possa superar essa tentação.
“Por outro lado, os demônios batem em você dia e noite
impiedosamente. Meus filhos, quando vocês aprenderão a
diferença entre Minha voz e os demônios mentirosos?
Quando você vai me levar em minha palavra, "eu te
perdoo". Quando você vai pegar minha mão e tentar de
novo ao invés de correr para o outro lado? Você não sabe
que a condenação gera condenação? Os demônios
circundam você porque eles querem que você circunde um
no outro. Eles querem que você se torne tão desanimado
que você nunca sairá com seus dons, você nunca
acreditará que Eu posso usar você, você nunca acreditará
que você tem alguma consequência em Meu Reino. Ou
que você está salvo e vai para o céu.
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"Mas você pode! Todos e cada um de vocês estão
equipados com dons preciosos que eu preciso em operação
para lutar contra o inimigo neste momento. Cada um de
vocês está dotado de poder quando você ora. Mas você
nunca entrará na Sala do Trono corajosamente, se se
sentir mal consigo mesmo. Você nunca se aventurará a
tocar outra alma se se sentir impuro e culpado. E se você
ousar, o inimigo dirá: "Olhe para os seus pecados, você
não tem nada que os ajude, Deus não pode usar você."
“Culpa e condenação são as ferramentas número um
usadas pelo inimigo para incapacitar um cristão. Isto é
como os demônios são ensinados: "Se você quer derrubar
um cristão e fazê-los parar, traga seus pecados". E,
infelizmente, funciona! Mas um avisado está preparado.
Se você sabe que esta é a área de ataque, você pode vir
diante de mim arrependido e ir para a batalha totalmente
equipado. Que melhor maneira de desmoralizar um
homem que faz com que ele se sinta mal consigo mesmo?
Você vê? Vocês são vítimas de guerra psicológica se você
der na mentira que seus pecados não são perdoados.
“Meu Povo, é hora de crescer. Você tem que ir para a
batalha confiante em meu amor e perdão. Não há mais
tempo para a fé indecisa. Você comungou comigo. Você
sabe que a minha natureza é amor e perdão, junto com
uma mão amiga. Você esteve comigo e, para estar comigo,
você me conhece e agora deve ter a confiança necessária
para agir de acordo com a minha palavra, para lutar o
bom combate e levar cativo todo pensamento.
“Essa é outra razão pela qual a intimidade comigo é tão
oposta aos demônios. Eles sabem que, se você se
aproximar de Mim com ternura e amor, será purificado
em Meu perdão. Você vai se afastar encorajado,
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fortalecido e pronto para amar, mesmo que eu tenha
amado você.
“Mas se você nunca alcança essa intimidade Comigo,
ainda está propenso a pensar em Mim como duro e
condenatório, invocando as experiências da infância e da
escola quando punições injustas foram feitas contra você.
Você é julgado culpado e aprisionado mentalmente
quando os demônios o atormentam dia após dia e você
não teve nenhum tempo íntimo e autêntico Comigo, onde
eu te abraço, te perdoo e te preparo para tentar
novamente. Você carrega sobre sua cabeça uma nuvem
permanente que diz "culpado".
“E finalmente, você deve acreditar em meu perdão.
Acredite que sofri e morri por você na cruz. ACREDITE
que, embora seus pecados sejam vermelhos, eu os lavarei
como a neve. Eu não perdoei Davi, um assassino e
adúltero? Eu não perdoei os fariseus e soldados romanos
... 'Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem.'
“Então, se Eu os perdoei, como é que você não pode
aceitar o Meu perdão pelos seus pecados?
“Muito simplesmente, você está ouvindo demônios que
estão te incapacitando através da condenação. Deveria
estar claro para você agora: a condenação pertence aos
demônios, a convicção pertence ao Meu Espírito. Quando
eu te condeno, há uma doce sensação de ter pena de ter
Me ofendido, e com isso vem um desejo real de não repetir
o ato, e eu estou com você naquele momento, encorajando
você a Me pedir força no futuro.
“Quando o inimigo te condena, é para te convencer de
quão ruim e sem valor você é, de que você está condenado
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e nunca pode ser usado por Deus, você está totalmente
perdido e inútil. Junto com isso vem vergonha
esmagadora e um desejo de fugir de Mim ao invés de para
Mim. Uma vez que você esteja convencido de fugir de
Mim, uma espiral flui rapidamente e te lança em
desespero.
“Marque Minhas palavras, quando você sentir que isso
está sendo colocado sobre você pelos servos de Satanás.
“Então, agora eu lhe dei uma lição sobre como reconhecer
Meus pensamentos de convicção suave e, assim, escapar
da armadilha que Satanás estabeleceu para leva-lo a
desgraça permanentemente o incapacitando como cristão.
Levem isso a sério, Meus Queridos, levem isso a sério e
recusem a culpa que pertence a Satanás e seus servos.
“Eu te abençoo agora com uma doce sensação de amor e
compaixão infinitos por você. Ande em meu perdão.
Embora seus pecados sejam tão escarlates, nós
raciocinamos juntos, agora eles são brancos como a neve.”

Seção 4
Mensagens Para Lhe Ajudar a Saber
como Ouvir a Voz do Senhor
Oração que nos prepara para a intimidade com
Jesus: oração de habitação
19 de junho de 2015
Nós chamamos a nossa forma de oração de Oração de
Habitação, porque estamos habitando com o Senhor de
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acordo com Sua promessa de que, se nós O amamos, nós O
obedeceremos e Ele habitará conosco. (João 14:21).
Antes de começar, use a Oração de Amarração. Começa com
o arrependimento por nossos pecados e defeitos. Quando você
vem para a parte de oração, certifique-se de proclamar com
autoridade, tomando autoridade através do nome de Jesus
sobre as pessoas, espíritos e manifestações na lista.
Entramos na presença do Senhor com louvor e ações de
graças, adorando-o em espírito e em verdade. Você pode
fazer isso com ou sem música. Nós preferimos ser atraídos
por Ele através da letra de uma canção de adoração cantada
diretamente a Ele, mas você pode se sentir mais levado a orar
e adorar - mesmo em línguas - sem música, indo diretamente
para Ele em seu coração.
Enquanto cultuamos, visões podem vir à mente, como se
Jesus estivesse por perto. Geralmente não são apenas
imaginações que você inventa, são visões santificadas que
Deus coloca diante de você em sua imaginação. Não os
ignore, prefira levá-los para a coisa real.
Continue a adorar, mas preste atenção ao que você vê no
'espírito' ou na sua imaginação santificada. O Senhor pode
convidá-lo a dançar, pode caminhar com você em uma praia
ou sentar-se com você em um jardim. Seja sensível às visões
ao seu redor no espírito, depois vá com ele. Mantenha o foco
em adorar o Senhor e o amor Dele o atrairá para Si - você
sentirá o afeto dEle por você, sentirá que está feliz em vê-lo.
Fique com isso. 99,9% do obstáculo em ver e ouvir o Senhor
é nossa própria incredulidade ou culpa falsa. Não leve seu
tempo com Ele levemente ou remova e duvide das visões - é
assim que a descrença se manifesta.
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Ele pode começar a "conversar" com você colocando
pensamentos em sua mente interior ... como uma voz
espiritual. Ele sempre será gentil, gentil e afetuoso com você nunca, nunca severo ou condenatório. Ele pode até pedir que
você escreva ou registre sua conversa com ele. Isso é uma boa
coisa a fazer, então você pode voltar e ler em seu diário para
ver o que Ele está dizendo e ganhar confiança em ouvi-lo
novamente. Você também pode responder a Ele e isso se
tornará um momento de diálogo entre vocês dois.
Jesus será sempre muito puro em sua presença. NUNCA
haverá um indício de impropriedade ou avanço sexual. Ele
pode segurá-la ternamente ou beijar sua testa, mas nunca há
qualquer indício de sexualidade. Ele é Deus Ele é puro. Ele é
um virgem. Sua afeição é estritamente com o propósito de
revelar a você que você é sua preciosa alma, a qual Ele ama
infinitamente, de uma maneira pessoal.
Durante este tempo, você pode derramar suas orações
sinceras por outros a Ele. À medida que você se acostuma e
se sente mais à vontade ouvindo-O, descobrirá que você
escorrega para a Sua presença com mais facilidade sempre
que estiver junto. Ele está sempre presente para você, quer
você o ouça ou veja, ou não. Ele está sempre lá, geralmente à
sua direita.
Se você caiu e fez algo que você sente convicção sobre, não
corra dEle ... corra para Ele. Não tenha medo de confessar e
pedir desculpas a Ele - isso lhe traz grande alegria e Ele é
rápido em perdoá-lo e dar-lhe a graça de permanecer mais
forte na próxima vez sobre a tentação.
As pessoas nos perguntam: "Como você sabe com certeza que
é o Senhor e não um demônio ou espírito familiar?" Nossa
resposta é que você saberá pela fruto. Há um lugar em forma
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de Deus dentro de você que nenhum demônio pode preencher.
À medida que você se torna melhor em oração, começará a
sentir esse lugar, quando estiver cheio e quando estiver vazio,
sentirá, acima de tudo, uma paz profunda e persistente e
sentirá a força de que precisa, porque Deus está realmente
com você.
Você não sentirá vergonha, confusão, condenação, embora
possa sentir convicção e pedir desculpas, pedindo perdão. O
fruto desse pedido de desculpas será Paz e Seu amor por você
também.
Algumas pessoas usam uma fórmula verbal, perguntando à
pessoa como Jesus em sua visão "Você confessa que Jesus
Cristo veio em carne e osso? Eu não confiaria apenas em 'sim'
como resposta. A resposta certa seria ouvir um repita o que
você acabou de fazer: "Confesso que Jesus Cristo veio em
carne." Baseado em João 1: 4.
Tenho visto Escrituras semelhantes perguntadas sobre
demônios durante uma reunião de transe e elas responderam
afirmativamente, mas sabíamos que estavam mentindo.
Então, nós realmente não confiamos nessa maneira de
verificação.
Se em seu tempo com Ele você começa a sentir raiva, ódio,
condenação, desesperança, inveja, frustração ou agitação
sexual - isso não é o Senhor. Ore a Oração de Amarração
novamente. Volte a adorar, talvez passando mais tempo em
adoração e usando a música dessa vez. Temos uma lista de
músicas que sempre funcionam para nos levar à presença
dEle.
Lembre-se sempre de que, em todos os momentos, a presença
do Senhor é amorosa e gentil. Qualquer coisa diferente deve
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ser altamente suspeito. Ore a Oração de Amarração
novamente.
Se você veio de um fundo de bruxaria ou foi dedicado como
um bebê a Satanás, ou tem alguma história com tábuas Ouija
e ocultismo, você pode precisar de libertação antes de ter
certeza de que é com Jesus que você está falando.
Se você tem alguma história de doença mental em sua
família, ou instabilidade, tenha muito cuidado para entrar na
presença do Senhor através da adoração e não siga quaisquer
extremos de pensamento ou emoções. Agora você está
lidando com o mundo espiritual e, assim como se vai a um
shopping para obter algo que realmente precisa, há
predadores que também frequentam esses shoppings,
querendo fazer uma conexão com você para fins malignos.
Onde quer que o Espírito do Senhor seja Forte, existem fortes
correntes cruzadas no reino demoníaco também. Por quê?
Porque qualquer um que esteja próximo a Jesus em espírito e
em verdade é uma ameaça ao reino das trevas, assim os
demônios estão presentes para fazer tudo o que puderem para
desencorajá-lo desse tipo de relacionamento.
Mas o Senhor nos protege e nos conduz. Se você encontrar
turbulência, não se assuste; procure uma resposta conosco ou
com outro grupo qualificado.
Lembre-se com a menção do nome de Jesus, todo joelho deve
se curvar, toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor.
Use esse nome: "Em nome de Jesus, eu ordeno que você saia
e nunca mais volte". Ou a oração de amarração, que ainda é a
oração mais eficaz que encontramos e nós a mantemos
atualizada, então a data mais recente é a melhor versão.
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Você é o amado do Senhor, é absolutamente verdade que Ele
deseja mais a sua companhia do que a dEle.

Obtendo uma Palavra do Senhor
26 de junho de 2015
Sua palavra é lâmpada para os meus pés E luz para o meu
caminho. Salmo 119:105
Este canal não é apenas sobre intimidade, mas também sobre
aprender a ouvir de Deus sozinho. Quase todos os outros emails ou mensagens privadas que chegam até nós de nossos
diferentes sites estão solicitando uma palavra do Senhor. Mas
Ele nos pediu para manter nosso foco em ensinar você a ter
suas próprias palavras. Nada misterioso sobre isso: "Buscai e
achareis, pedi e vos será dado".
Quando me tornei cristão pela primeira vez, a igreja da qual
participei fez um estudo bíblico de Evelyn Christenson,
chamado Lord Change Me. Foi então que aprendi a ouvir a
mensagem dentro de uma mensagem. Neste livro muito
simples, você é ensinado a ler uma seção da Escritura e ouvir
a voz do Senhor de uma maneira pessoal, guiando-o em suas
circunstâncias cotidianas. Isso é chamado de Rhema.
Existem diferentes níveis de treinamento e, à medida que
você amadurece, o Senhor o levará para águas mais profundas
com essa prática. Mas por enquanto, vamos simplificar e
começar com os conceitos.
Existem duas palavras gregas que descrevem as Escrituras
que são traduzidas como “palavra” no Novo Testamento. O
primeiro, logos, refere-se à inspirada Palavra de Deus e a
Jesus, que é o Logos vivo.
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No princípio era a Palavra [logos], e a Palavra [logos] estava
com Deus, e a Palavra [logos] era Deus. João 1: 1
Pois a palavra [logos] de Deus é viva e poderosa. Hebreus
4:12
A segunda palavra grega que descreve as Escrituras é rhema,
que se refere a uma palavra que é falada e significa “uma
declaração”. Uma rhema é um verso ou parte da Escritura que
o Espírito Santo traz à nossa atenção para atender à
necessidade de sabedoria e direção. Então, quando estamos
lendo nossa Bíblia, de repente, algo na página chama nossa
atenção e é estimulado pelo Espírito Santo para uma situação
de vida atual. Se estamos ouvindo com muito cuidado,
ouvimos a sabedoria do Senhor para nós, naquele exato
momento. Isso requer um pouco de prática.
O homem não viverá só de pão, mas de toda palavra [rhema]
que sai da boca de Deus. (Mateus 4: 4).
Jesus disse: “As palavras [rhema] que eu vos digo são espírito
e vida” (João 6:63).
Quando Deus nos dá uma rhema para agir, Ele
frequentemente confirma isto por uma segunda rhema, que
“na boca de duas ou três testemunhas toda palavra [rhema]
será estabelecida” (II Coríntios 13: 1).
“Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra [rhema] de
Deus” (Romanos 10:17).
Quando o anjo disse a Maria que ela teria um filho: “Maria
disse: Eis a serva do Senhor; seja para mim segundo a tua
palavra [rhema] ”(Lucas 1:38)
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Jesus disse a Pedro que ele O negaria. “Pedro lembrou-se da
palavra [rhema] de Jesus, que lhe dizia: Antes que o galo
cante, você me negará três vezes” (Mateus 26:75)
É assim que recebemos nossas confirmações do Senhor.
Nossas opiniões sobre as coisas não importam, é a opinião de
Deus que importa e quando queremos uma confirmação “fora
de nós mesmos”, oramos e abrimos a Bíblia e começamos a
ler. Mas, em vez de usar toda a Bíblia, usamos um livro
bíblico da Barbour Publishers. É um livro que tem Escrituras
classificadas por tópicos diferentes, então quando você o abre,
você está imediatamente no meio das Escrituras sobre um
tópico como Amor Fraternal, Ajuda nos Problemas,
Casamento, Deveres dos Pais, etc. etc. Quando começamos a
ler , algumas das linhas começaram a ressoar profundamente
em nossos espíritos. Nesse ponto, nós paramos e meditamos,
absorvendo as palavras ungidas e permitindo que elas
ministrem em nós.
Assim, a maneira como recebemos a orientação do Senhor é
simplesmente orar por orientação.
Como está escrito: Se algum de vós tem falta de sabedoria,
peça-a a Deus, que dá a todos liberalmente e sem reprovação,
e ser-lhe-á dado. Mas que ele peça com fé, não duvidando. Tg
1: 5-6
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e
elas me seguem. João 10:27
Essa voz tem uma ressonância em nossos corações que
nenhuma outra voz pode duplicar.
Nós nos aproximamos disso como uma criancinha inocente.
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Em verdade vos digo que, a menos que mudem e se tornem
como criancinhas, nunca entrarão no Reino dos Céus. Mateus
18: 2-4
Muito simplesmente, sinceramente oramos por uma resposta e
abrimos a Bíblia ou as promessas da Bíblia e começamos a
ler. Ao lermos, uma das Escrituras surgirá e se destacará. Esse
é o Espírito Santo fazendo com que essa palavra viva em
nossos corações e mentes, ou uma Rhema - uma expressão do
tempo presente do Espírito Santo nos direcionando de acordo
com nossas necessidades.
Nós preferimos obter três Rhemas seguidas para esclarecer e
estabelecer a linha de pensamento do Senhor. Também
preferimos orar sobre o livro de Promessas Bíblicas antes de o
abrirmos para receber uma palavra do Espírito Santo.
Descobrimos que o inimigo também pode, de alguma forma,
manipular as páginas para trazer um contador de leitura para o
que Deus tem para nós. Então nós simplesmente dizemos:
"No Nome de Jesus, nós amarramos um espírito mentiroso
deste livro". Acredite ou não, muitas vezes pegamos o
inimigo se infiltrando em nossas leituras! Então, agora, por
segurança, nós sempre oramos para que a oração junto com
“Espírito Santo, nos guie através deste livro”.
Alguns nos acusam de adivinhação, mas eles não estão
familiarizados com sorteios, como é usado pelos profetas
antigos, assim como os Apóstolos, que usaram para escolher
o substituto para Judas no primeiro capítulo do livro de Atos:
“Senhor, você conhece o coração de todos. Mostra-nos qual
destes dois escolheste para assumir este ministério
apostólico”, depois lançaram sortes e a sorte coube a Matias;
então ele foi adicionado aos onze apóstolos.
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Então, quando usamos as Promessas Bíblicas, estamos
pedindo ao Senhor (que conhece o coração de todos) para
revelar o que é necessário para tomarmos as decisões corretas.
Confie no SENHOR de todo o seu coração e não se apoie em
seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus
caminhos, e ele endireitará as suas veredas. ... Provérbios 3: 5
É muito mais fácil fazer certo da primeira vez do que
mergulhar de cabeça em nossa própria sabedoria e fazer uma
escolha que não agrada a Deus - e, no final, custará muito a
todos. Eu prefiro muito mais agir como uma criança de cinco
anos, lançando-me na misericórdia e sabedoria de Deus do
que receber um relatório preciso preparado por um humano que na melhor das hipóteses tem conhecimento limitado.
Vir a Deus buscando sabedoria foi chamado de oráculo no
Antigo Testamento. Os estudiosos da Bíblia chamam as
comunicações de oráculos de Deus '. O termo se refere tanto a
respostas divinas a uma pergunta feita por Deus quanto a
pronunciamentos feitos por Deus sem que Ele seja
perguntado. Em certo sentido, os oráculos eram profecias, já
que muitas vezes se referiam ao futuro; mas oráculos às vezes
lidavam com decisões a serem tomadas no presente. Na
Bíblia, a comunicação era de Yahweh, o Deus de Israel. Em
tempos de adoração de ídolos, no entanto, os israelitas
procuravam uma palavra ou pronunciamento de falsos deuses
(Oséias 4:12).
Muitos dos vizinhos de Israel procuraram oráculos de seus
deuses. Isso sim você pode chamar de adivinhação.
Por que os oráculos foram dados? Para ajudar o povo de Deus
a fazer as escolhas certas. Havia "oráculos de decisão" e
"oráculos de pronunciamento". Os oráculos decisórios
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vinham quando as pessoas faziam uma pergunta a Deus ou
procuravam Seu conselho. Por exemplo, Davi precisava saber
o momento certo de atacar os filisteus. Então ele perguntou a
Deus. Eram oráculos (2 Samuel 5:19, 2 Samuel 5: 23-24).
Saul, o primeiro rei de Israel, foi escolhido através de um
oráculo (1 Samuel 10: 20-24). Nesse caso, a comunicação de
Deus foi a queda de vários que eram considerados oráculos de
Deus, portanto, esta é uma prática bem estabelecida dos
santos profetas e patriarcas nas Escrituras, não uma “nova
era” ou uma história de adivinhação, de modo nenhum. Isso é
um negócio sério com Deus.
Quando chegamos ao Senhor em espírito de oração para
sermos instruídos por meio de Sua Palavra, devemos nos
lembrar de que Ele é Deus e não uma máquina de moedas.
Ele pode escolher trazer algo totalmente diferente do que
você pediu a Ele. Pode haver coisas em sua vida que Ele quer
abordar há muito tempo e quando você pergunta sobre uma
coisa ... você pode muito bem obter uma resposta chamando
sua atenção para outra coisa.
Há uma curva de aprendizado ao ouvir a voz do Senhor
através das Escrituras. Temos que desacelerar nossos
pensamentos e ler as Escrituras com calma. A princípio, você
pode dizer: "O que no mundo isso tem a ver com a minha
pergunta?" Bem, eu não sei. Isso é para você meditar até que
o Espírito Santo a ilumine para você. Não há atalhos. Todos
nós temos que sofrer com o estágio da criança. É doloroso mas vale a pena!
Por exemplo, se eu ficar realmente gravemente doente com
algo incomum, e não tiver cedido à oração ungida, posso
perguntar ao Senhor: “Por que estou me sentindo tão mal?”
Fiz algo errado, sua proteção foi levantada porque Eu saí do
curral? Se Ele me der o capítulo sobre 'Salvação' ou sobre
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'Deveres dos Pais', é seguro supor que, exatamente nesta hora,
a salvação de alguém está na balança e minha oferta de jejum
vai inclinar a balança. Nesse caso, ficarei feliz e receberei
como a cruz de Simão.
No entanto, se Ele me der leituras sob o capítulo "Culpa", ou
"O Mundo" - eu saberei imediatamente que os demônios
foram autorizados a me peneirar por uma indiscrição.
Digamos que eu seja convidado para uma conferência com
um orador que eu realmente respeito. Eu venho ao Senhor e
pergunto se devo ir e ele me dá o capítulo sobre 'alegria' e
'amor a Deus'. Eu tomarei isso como uma confirmação de que
Ele me abençoará se eu for. No entanto, se eu obter 'Luxúria'
ou 'O Mundo' ou 'Mentira', então eu não irei.
Vamos dizer que eu estava intrometida na internet e encontrei
algo que me fez temer. Era algo que poderia nos machucar, e
eu cedi ao medo. Se, em espírito de oração, eu pedir ao
Espírito Santo que me diga se isso é algo com o qual eu
deveria me preocupar, talvez eu consiga o capítulo "Ajuda
nos problemas" ou "Orientação". Então eu diria que é algo
com o qual devemos estar preparados para lidar.
No entanto, se eu recebesse o capítulo sobre 'Mentira', 'Medo'
ou 'Fidelidade de Deus', eu poderia relaxar e não me
preocupar com isso. Como eu disse, leva tempo para
interpretar o que as Escrituras significam. Nem tudo é fácil,
na verdade, muitas vezes não sabemos o que pensar e temos
que colocá-lo na prateleira e orar por um melhor
discernimento. Este é um processo de aprendizado e o
Espírito Santo é seu professor. Cada dia você aprenderá mais
e mais e mais sobre como Deus pensa em situações
diferentes, porque você está constantemente indo até Ele para
pedir conselhos.
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Há algumas pessoas que são "crescidas" demais para esse tipo
de discernimento ... elas devem encontrar seu próprio
caminho. Mas nós o usamos há 35 anos e podemos
testemunhar - funciona.
Uma coisa a ter em conta, em todas as situações de
discernimento - se você está apegado a um determinado
resultado, ou se você quer que as coisas sigam o seu próprio
caminho, você terá dificuldade em entender suas respostas.
Você tem que estar disposto a ceder completamente à
sabedoria de Deus em tudo. Ai! Há momentos em que você
poderá não receber, porque você não vai obedecê-lo, de
qualquer forma.
Vamos ser honestos aqui: quando queremos o nosso próprio
caminho, não estamos dispostos a ceder ao caminho de Deus,
e ao invés de fingir que suas leituras foram confusas e você
não tinha certeza do que Ele estava dizendo ... bem, melhor
não pedir, porque você estará tão apegado ao resultado e não
estará disposto a ouvir mais nada. Nesse caso, você deve estar
disposto a orar: "Senhor, estou disposto a ser DISPOSTO
para SUA resposta".

Jesus Ensina Sobre Discernimento
12 de dezembro de 2014
Aqui está a mensagem que eu te prometi no vídeo anterior, e,
para te contar o que estava acontecendo quando recebi esta
mensagem, nos últimos dias eu fui agredida com acusações de
que eu não estou ouvindo do Senhor, mas de um demônio.
Não tem sido uma acusação clara; apenas uma dica sutil ...
uma subcorrente ... um questionamento silencioso.
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O Senhor começou: "Quero que você esteja totalmente
descansada, como uma criança no colo da mãe".
"Esse é realmente você, Senhor?"
Eu tenho sido atormentada com esse medo toda a minha vida
cristã, e uma das razões que eu tenho é porque eu vim da
Nova Era. Eu tive que fazer a mudança da Nova Era para se
tornar uma cristã. Acredite em mim, a última coisa no mundo
que eu queria era poder falar com o Senhor, no sentido de que
eu tinha tanto medo de ser enganada. Isso é um pouco sobre
por que eu sou tão cautelosa.
Ao me sentar para louvar e adorar, imediatamente vi meu
lindo Jesus, dançando comigo, com um brilho nos olhos. Meu
Espírito saltou dentro de mim! Eu sabia que era o Senhor! Ele
sorriu e disse:
"Você não pode negar que sou Eu agora, pode?"
E não, eu não pude. Eu sabia, de fato, que era Ele! Nós
dançamos por muito tempo. Mas eu me cansei da música.
Tornou-se barulhenta e "no caminho", então desliguei e
sentei, em silêncio, e peguei um cartão da minha caixa diária
de rhema. Que dizia: “Oh, que maravilha! Oh, quão
maravilhoso é o amor do meu Salvador por mim.”
A propósito, eu encorajo todos vocês a fazerem sua própria
Caixa de Rhemas Diárias - é como uma caixa Pão Diário,
uma caixa de cartão de índice, e nela em cartões de índice,
você pode escrever as Escrituras que o Senhor te deu, as
Profecias. , as promessas e todos os tipos de coisas. Basta
colocar todas as cartas naquela caixinha, e quando você
estiver alto e seco, e você simplesmente não puder se conectar
com o Senhor, e você não puder ouvi-lo, e você tiver vontade
de dizer: “Onde você está, Deus?” Vá e pegue três cartas da
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sua caixa de rhemas. Ore ao Espírito Santo primeiro e amarre
quaisquer Espíritos Mentirosos das cartas no Nome de Jesus,
e então puxe três cartas de sua Caixa de rhemas. Isso lhe dará
uma boa leitura de onde você está, e isso realmente ajudará
você a "sair da vala" e a confiar no Senhor.
Realmente, Ele estava lá, diante de mim, sorrindo, e Ele disse:
"Tudo o que eu quero de você, Clare, é receber o Meu
amor".
Ele começou a chorar. “Levou tanto tempo para você
aceitar meu amor. Por favor, por favor, não me afaste. E,
a propósito, cada uma dessas mensagens era de Mim.
Cada uma delas."
“Senhor, ainda tenho dúvidas sobre o Irã. Por que você me
daria essa mensagem?
"Eu não mostrei Obama, muito antes de ele ser visível ou
eleito?"
"Sim, é verdade."
Eu tive um sonho e uma visão, antes de ele ser eleito, e
quando ele estava dando seu discurso de aceitação, eu
imediatamente o reconheci como o homem em meu sonho
que o Senhor tinha me mostrado, algo como sete anos antes.
De qualquer forma ... só então, um dos meus gatos entrou e
miou pra mim, querendo ser pego, então eu a levantei em meu
colo e arrumei ela para que ficasse confortável. Ela não se
mexeu; ela apenas se acomodou enquanto eu a acariciava.
"Entende? Eu quero que você seja como ela. Quando eu
chegar para te abraçar, derreta em meus braços e caia no
profundo lugar de confiança. Descanse e receba o amor
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que desejo tomar em você; o amor que transforma todas
as suas feridas em faróis de luz, onde poderá tocar os
outros com o Meu poder de cura. Eu desejo muito ser
totalmente recebido por você e por todas as minhas
criaturas. Mas eles são tão medrosos; tão escrupulosos;
com tanto medo de desviar-se e ouvir de um espírito
sombrio do que de seu Deus. Como eu gostaria que eles
confiassem mais em Mim.
"Mas Senhor, você permite decepção."
"Toda vez que eu permito, eu também te entrego e
esclareço o porquê que Eu permiti e o restituí, não é?"
“Sim, Senhor, você faz, mas é por isso que sou muito
cautelosa. Eu suspeito que um orgulho muito maior está
dentro de mim do que você me permite ver. E tenho medo de
ser enganada. ”
"Eu não tenho nenhum argumento para isso, meu amor."
“Só… mesmo se Ele me matar, ainda assim eu irei amá-lo.
Oh garoto!"
“Você deve estar disposto a ser ferido para seu próprio
bem. Você deve confiar que Eu não vou deixar você ir
longe, antes de corrigi-lo. E você tem uma cobertura.
Esse seria meu marido. Tenho muito cuidado com minha
Cobertura, para ter certeza de que qualquer coisa que receba
seja do Senhor, porque a última coisa que quero fazer é ser
enganada ou enganar os outros. Essa é a última coisa que
quero.
“Então, você pode confiar em mim, Clare, para fornecer
informações precisas, contanto que sua caridade e
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humildade estejam intactas e crescendo. Você nunca deve
se deixar negligenciar em caridade, ou ficar "grande
demais para suas calças".
E eu acrescentaria aqui que não confiar no discernimento de
sua Cobertura, em alguns aspectos, coloca você nessa posição
de ser 'grande demais para suas calças'. Eu acho que já
mencionei isso antes - se você viu meus outros vídeos - se
você não tiver um Cobertura, você pode usar uma Caixa
Rhema; você pode usar um pequeno livro chamado O Livro
de Promessas da Bíblia, e orar ao Espírito Santo, e perguntar:
" "É com o Senhor que estou falando?"
Eu vou dizer a vocês, eu faço isso todos os dias. Você pode
rir, e me acusar de "roleta da Bíblia", eu não me importo.
Funciona! Os espíritos mentirosos são mostrados pelo que são
quando uso o livro bíblico da promessa. Há momentos em
que o Senhor permite que eu seja testada um passo adiante, e
tenho que amarrar os Espíritos mentirosos às promessas da
Bíblia, mas Ele revela a verdade. Ele usa a Caixa Rhema e
usa as promessas da Bíblia e as leituras da Escritura.
"Você não deve ser negligente em caridade ou" grande
demais para suas calças. "Eu tenho que te puxar para
baixo e recolocá-la na fila suavemente. Não posso evitar se
seu orgulho faz com que você reaja exageradamente às
minhas correções. Mais cedo ou mais tarde, você chegará
ao ponto de tolerá-lo sem ficar desanimada ou rebelde,
como sempre faz. Além disso, que tal aquela pequena
vibração em sua consciência que lhe diz que algo não está
certo? Você está ouvindo isso? Sim, você tem escutado,
mas seja um pouco mais rápido em obedecer, quando você
ouve aquela agitação. Mantenha sua consciência limpa.
Mantenha sempre sua consciência limpa e você terá muito
pouco com o que se preocupar no campo do
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discernimento. Isso é somente quando você teimosamente
agarra um pedaço com seus dentes, e se colocar em sua
própria direção, apesar do aviso do seu marido. Mas devo
deixar que você aprenda as lições mais difíceis.
“Esta é uma lição contínua, minha amada. Esta é a bela
arte do discernimento, e quanto mais você abandonar a
bolsa de sua própria opinião e renunciar à sua vontade
própria, mais fácil ela se tornará para você. Mas, por
enquanto, estou de fato segurando você e como é
maravilhoso tê-la em meus braços; ver suas lágrimas de
amor; ouvir seu coração tão ansioso por Minhas palavras
e tão disposto a obedecer. Tudo isso é incrivelmente belo
para Mim e a alegria do Meu coração. Por favor, oh por
favor, nunca desista disso! Você é tão querida para Mim!
Estou tão confortado por você e sinto grande consolo por
seu amor por Mim, Clare. Grande Consolo! E como você
pode ver, há muito sofrimento que devo suportar das
Minhas criaturas.
"Meu coração precisa do terno amor de todas as Minhas
Noivas."

Jesus Responde a Sua Noiva Sobre Como Vê-lo
28 de março de 2015
O Senhor teve uma mensagem maravilhosa esta noite; havia
muitas, muitas respostas. Eu tenho recebido muitas perguntas
sobre como se tornar mais íntimo com o Senhor, como ter um
relacionamento mais profundo com Ele, como vê-lo, como
ouvi-lo. E Ele tem escutado isso, e hoje à noite Ele pesou
sobre isso e explicou o que Ele está precisando de nós, o que
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precisamos fazer para limpar o caminho para ter essa
intimidade com Ele.
Antes de entrar nisso, vou ler como Ele começou comigo esta
noite e compartilhar um pouco sobre o Arrebatamento e assim
por diante. Nós estivemos olhando para isso e sentindo o
tempo ficando mais curto, pelo menos, com a chegada da
Temporada de Páscoa.
Hoje à noite, quando eu estava com Ele, Ele me segurava com
tanta ternura e me mostrava as muitas faces em que eu
adorava - provavelmente três faces diferentes que eu
realmente sinto capturarem a personalidade e o humor dEle, e
apenas a sua gentileza. E quando Ele começou a aparecer para
mim mais como no Sudário de Turim - nas fotos de Ray
Downing, fiquei um pouco desconfortável com isso porque eu
não o tinha visto assim antes. Hoje à noite, como Ele me
segurou, é como se seus olhos tivessem se transformado em
todas essas imagens diferentes que eu tanto gosto de retratálo, assim como a do Ray Downing, o do Sudário de Turing.
Obrigado Senhor por me abraçar com tanta ternura e me
mostrar as muitas faces que eu adorei em você ... e uni-las em
uma.
"Minha Noiva, eu não queria que você se sentisse alienada
de Mim, eu realmente sou todas essas coisas para você.
Sim, de fato as imagens que você usou capturam facetas
únicas da Minha pessoa e eu não tenho nenhuma objeção
para você usá-las.
"Eu só quero que você esteja familiarizado com o meu
rosto real para que você não fique chocado quando
finalmente me ver."
"Oh, Doce Senhor, como você é gentil comigo."
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"Oh Doce Noiva, como eu te amo."
"Você certamente mostra isso de muitas maneiras, eu estou
totalmente sobrecarregada com seus presentes para nós." (E
então ele continua, meu marido Ezekiel - ele está carregando
uma cruz, ele está carregando alguma coisa. Então eu disse ao
Senhor, "Por favor, consolide-o, Senhor - por favor, tire-o do
lugar em que está.")
"Meu amor, ele está carregando uma cruz muito pesada
para Mim agora. Devo removê-lo dele?"
"Bem não. Talvez se eu explicar isso, ele irá carregá-lo com
mais confiança. ”(E ele está carregando isto muito
pacificamente, mas eu sei que dói.)
"Talvez. Mas ele se ofereceu a Mim como um sacrifício
total tantas vezes, e me alegro em compartilhar com ele o
que devo suportar em nome das almas."
“Mas, Senhor, achei que você suportou tudo isso na cruz?”
"Pecados, sim - mas a dinâmica das situações de
preparação, não.
“Há muita tensão no Céu agora também. Estamos todos
na borda de nossos assentos, por assim dizer.
E eu queria dizer que um querido amigo meu teve uma visão
do Senhor à beira do trono. Os anjos tinham trombetas nas
mãos, ao lado do corpo - e todos observavam o Senhor em
seu trono. E ele estava sentado na beira do seu assento, penso,
olhando para o Pai. Ele estava esperando, esperando ...
"Mas Senhor, eu pensei que você disse ontem à noite, 'uma
data foi marcada'?"
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"Eu disse de fato, e é isso o que estamos esperando. Você
sabe como é esperar. No entanto, você não sabe, nem
nunca vai saber como é esperar por este momento. É
como nenhum outro na história. É horrível. Esperar,
esperar, esperar".
"Você pode me contar mais?"
"Não, meu amor, exceto que você é muito próximo."
"Estamos próximos do período ou próximos de pensar nesse
período?"
"Ambos."
"Ouça-me, querida, segure-se sob as pressões desta vida
apenas um pouco mais. Não se canse de fazer o que você
começou a sentir hoje. Eu diria a você, você receberá sua
recompensa - mas Eu sei melhor. Não é por recompensa
que você faz isso. Você realmente se tornou uma pastora,
colocando sua vida dia após dia para as ovelhas. Isso é o
que eu sempre quis para você.”
“Obrigada Senhor. Você fez esse belo trabalho em mim.
"Há muitos que desejam ter este relacionamento comigo.
Não excluo ninguém, deixe que isso fique claro. Meus
braços estão abertos a todos os que Me procuram ... até
que Me encontrem. Eu não sou fácil de encontrar. Eu
Preciso saber o quanto sou desejado, preciso ver uma
Noiva implacável buscando alto e baixo por Mim. Então,
vou surpreendê-la com Minha presença. A maioria das
pessoas desiste facilmente demais - essa é a maior parte do
problema.
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"A maioria das pessoas cede às mentiras do inimigo:
'Você não é digno.' Nada poderia estar mais longe da
verdade, a menos que você queira dizer: 'A menos que
você esteja disposto a Me procurar até que Me encontre,
você não é digno'. Agora isso seria correto.
"A outra questão da pureza também é importante. Duas
facetas: uma é que quanto mais estímulo você extrai do
mundo, menos sensível você é para Minha presença,
Minha voz mansa pequena e ainda suave, Minha brisa
suave e abraço." A outra faceta é a impureza. Alimentarse com a sujeira deste mundo torna um coração muito
sujo e inadequado como habitação. A casa deve estar
limpa ou pelo menos comprometida com a limpeza."
“Uau, Senhor. Precisamos ouvir isso!
Eu sei. Oh, como eu amo cada um que está me
procurando. É por isso que estou aqui para explicar a
direção que eles precisam seguir. Você sabe as coisas que
me ofendem. O pecado me ofende muito. Pecado nas
vestes, ou na falta delas, pecado em violência, crime, ódio,
fofoca, calúnia, ciúmes, adultério. As novelas são o
epítome do pecado e extremamente nocivas para mim.
Como o seu nariz-em-excremento de cachorro fresco
nocivo. Quero dizer muito, muito mal. Essas coisas não
apenas me ofendem, mas também a corte celestial, os
anjos e os santos. No entanto, no seu mundo eles são
matéria de fato, parte da vida cotidiana.
"Se Minha Noiva Quer Me Encontrar, ela deve deixar de
lado essas coisas e purificar seu coração e mente de todas
as formas de entretenimento que retratam o pecado. Isso
significa música, roupas, comportamento, fala, assassinato
de mistérios, guerras, coisas que retratam o pecado. Eu
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não tenho nenhum problema com biografias que mostram
o progresso de uma alma que vem a Mim, que não monta
seu entretenimento por causa de seu pecado, mas
simplesmente retrata onde eles estavam e para onde eles
estão indo. Me refiro aos entretenimentos cintilantes que
estragam a percepção das coisas delicadas e limpas,
embotando os sentidos e ofendendo-me grandemente.
"Entenda que eu também devo suportar o que você está
observando e pensando. Eu também estou naquele quarto
assistindo a sujeira indescritível. Eu também estou
naquela cena de assassinato com todo o seu sofrimento.
Eu também estou presente àquele ponto." Uma intriga
que roubará e arruinará a vida de centenas de homens
gananciosos Essas coisas me machucam.
Por favor, Minhas Noivas, não assistam essas coisas em
filmes ou na TV, elas são tão dolorosas para Mim. Não ouça
música ou veja revistas, outdoors, fotos que retratam o
sofrimento e o pecado."
"Senhor, eu me lembro de como você recuou em algumas das
imagens que eu ia usar para o vídeo sobre a guerra nuclear."
Sim, eu estava trabalhando nisso e realmente senti que o
Senhor não queria essas imagens no vídeo.
"Oh sim, horror dos horrores, eu criei aquelas almas! Ver
seus corpos em chamas me perturba profundamente.
Lembre-se, eu estava lá quando incendiaram os corpos
daquelas almas. Eu também senti o sofrimento. Eu tive
que trabalhar Com suas almas, determinando seus
destinos. Não, não Me incomode com o que você vê, ouve e
pensa. Não. Não. Não Me coloquem nisso.
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"Como eu posso abraçar uma Noiva, quando sua mente
está cheia de imundícies como essas? Essas coisas têm
meias-vidas, elas permanecem, perduram e perduram.
Repetidas vezes eu devo ver essas coisas quando elas são
recobradas em suas memórias.
"Você entende: 'Bem-aventurados os puros, porque eles
verão a Deus'. Agora você entende por que tantos não
podem Me encontrar em suas orações? Sim, Me busquem
até que Vocês Me encontrem, mas primeiro limpem a sua
casa. Limpem, criem uma sala do trono em seu coração
que esteja imaculada da sujeira deste mundo. E devo dizer
que não é apenas sujeira, mas mundanismo que é ofensivo
para Mim.
"Preocupações carnais com cozinhar, costurar, decorar,
comprar, vender, ter isso e ter aquilo. Compras.
Querendo isso e querendo aquilo. Oh, esses ídolos são
detestáveis para Mim e quando eu encontro esse tipo de
desordem em um coração, eu quero correr para o outro
lado. E quando Eu vejo que uma alma prefere isso a
Minha companhia, bem ... Meu coração desaba em
tristeza. Oh, como você poderia preferir esses ídolos sem
valor para Mim? Como você pôde?
Como uma pausa aqui amados, eu tenho que dizer, que me
sinto culpada! Culpada, culpada como acusada - eu fiz isso.
Eu me distraí na Internet, fiz compras - às vezes quando você
está chateada, você corre para a loja, faz compras e anda por
aí - esse tipo de coisas.
"Eu não estou falando sobre quando você fica
desanimado, ou está profundamente magoado e
desapontado e você vai para o um pote de sorvete e assiste
um filme. Apesar disso mantendo o filme puro. Estou
falando sobre tomar uma decisão consciente de trocar o
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tempo comigo para fazer coisas inúteis. É por isso que fico
tão desapontado com você quando você segue as trilhas
dos coelhos na Internet. Que perda de tempo. E você está
ficando muito melhor Meu amor, não seguindo notícias
que provocam sua curiosidade. Muito melhor.
"Esses são pecados intencionais que você não reconhece.
Ore: 'Oh, Senhor, limpe-me dos meus pecados
desconhecidos'. Quando você termina de navegar, você se
sente convencido: "Sabe, eu não deveria ter desperdiçado
todo esse tempo". Seu coração afunda um pouco, sabendo
que você me desapontou. Não apenas você perdeu tempo,
você também preencheu sua mente com cuidados
desnecessários. Então você compartilha com outros e os
passa por aí, para que você não apenas se afete, mas
outros também, dando-lhes um mau exemplo.
"Você vê o que eu vejo agora?"
“Sim, Senhor, desde o princípio, estou entendendo algumas
coisas e por que me sinto de certo modo depois de fazer algo
que não era sua perfeita vontade.”
"Bem, Minhas Noivas, eu não estou dizendo isso para
condenar você, você entende isso? Eu estou respondendo
suas orações. Isso é o que eu preciso de vocês, é por isso
que você tem tanta dificuldade em me ver e ouvir.
Trabalhe nisso e abençoarei você com visitas e
consolações. Eu prometo.
"Bem, é o suficiente para essa noite minha pomba.
Obrigado por responder a Mim tão prontamente. Todos
os queridos no seu canal estão no Meu coração, e agora
todos podemos trabalhar juntos para realizar seus sonhos
e desejos de estar comigo.
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"Eu amo todos vocês carinhosos e ternamente. Eu estou
vindo para vocês. Preparem-se."
Bem depois dessa palavra, você provavelmente está
pensando, o que me resta para assistir? Sabe, às vezes
sentimos que precisamos de uma distração, algo para mudar
de assunto. Bem, nós assistimos filmes infantis (que não são
de ateus, nós somos cuidadosos sobre isso) e filmes de
natureza. Documentários, desde que não haja conteúdo
desagradável e desenhos simples como o Gato de Simão ou
Os Bebês Animais. Sabe, algo assim é engraçado, te anima e
muda de assunto, especialmente quando você está lidando
com o aconselhamento de almas – isso fica pesado depois de
um tempo.
Nós somos muito simples dessa forma, você poderia ficar
muito mais inebriante com programas intelectuais e
entrevistas e biografias. Apenas não se afaste dessas coisas
todas em sua mente, e tenha certeza de que realmente não há
nada de impuro nisso, que elas sejam classificadas para
crianças e para o público em geral. NÃO classificado como R
- oh, por favor, não veja nada que seja classificado como R de
Restrito. Até mesmo o PG-13 é questionável.
Obrigado a todos por ouvirem o nosso canal. Meu coração
tem sido sobrecarregado por vocês também, ajudando vocês a
serem capazes de entrar em contato com o Senhor dessa
maneira. Ele não está excluindo ninguém. Eu fiz uma longa
série de vídeos sobre Intimidade com o Senhor. Tudo o que
eu te dei foi me dado pelo Senhor.
O Senhor te abençoe com uma doce experiência com Ele. Por
favor, não desanime ou pense que você tem que ir muito
longe. Um passo à frente na jornada, Ele combinará com cem
etapas e não demorará muito para que você esteja exatamente
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onde precisa estar. Ele te abençoará com seus esforços. Você
não precisa ser perfeito - apenas deseje estar lá e Ele fará todo
o trabalho.

Seção 5
Mensagens Que Mostram as Atitudes que
Ele está Procurando em você
Venha para mim, meus perdidos e solitários
15 de julho de 2015
“Não vou negar nada aos que Me amam, de acordo com o
Meu propósito para as suas vidas. Eu não abandono
ninguém. Pessoas me abandonam. Elas não confiam em
Mim quando suas orações não são respondidas de acordo
com sua vantagem, como eles a veem. Isso faz com que
muitos se afastem de mim. Eles não têm noção de como eu
os amo ou quão infinita é a minha sabedoria. Em vez
disso, eles me culpam pelas coisas que dão errado em suas
vidas, mesmo que seja Satanás quem é o culpado. Eles
vêm a Mim e oram para que as coisas sejam diferentes,
mas eu não posso respondê-las como elas querem, porque
vejo o caminho à frente e sei o caminho que elas devem
percorrer.
“Estou pensando em mim agora, Senhor. Ufa! Não é bom,
não é bom mesmo. Egoísta, orgulhosa, profundamente
enredada no materialismo e impressionando as pessoas. Não
estava capaz de formar amizades profundas, dar ou receber
amor. Mas algo mudou em mim quando o Senhor se apoderou
de mim. Demorou anos para ele me mudar. Mas isso mudou.
Eu não sou perfeita, eu ainda tenho problemas com todas
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essas coisas, mas não com nada como eu estava vivendo
antes.”
"O amor entrou em sua vida. O tipo de amor que você
sempre sonhou: uma companhia santa e amorosa. Eu vim
e revelei para você quem Eu sou, de fato. E quem você é,
para mim. Tão especial, tão muito especial. Você nunca
teve alguém te tratando assim, você nunca tinha sido
entendida pelos outros. Você nunca se sentiu segura em
sua vida até eu entrar em seu coração. Você soube sem
sombra de dúvidas que Eu sou Deus e ainda 'não tenho
nada melhor' a fazer do que ficar com você: orientá-la,
protegê-la e ensiná-la sobre o Meu Reino.
“Sua experiência na igreja não foi melhor do que
qualquer outra experiência sua - você não foi aceita lá
mais do que você foi aceita na comunidade não cristã. Mas
uma coisa você tem: um relacionamento pessoal coMigo.
Você tocou a orla da Minha veste, dia após dia, e através
dela você sobreviveu às coisas ruins que aconteceram com
você mesmo na igreja.
“Veja, religião e Deus não têm semelhança um com o
outro. A religião é um sistema promovido pelos homens
para se aproximar de Deus. Considerando que, eu o
abraço sem as regras e regulamentos, mesmo sem o
conhecimento do Meu Nome. Há aqueles que Me
conhecem em seus corações e espíritos e seguem tudo o
que peço que façam. Então, algum dia, quando o tempo
estiver maduro, eu Me revelarei para eles.
“No entanto, há outras pessoas que foram tratadas com
tanta rudeza em suas vidas, que não têm esperança de
amor ou de serem aceitas. Eu devo surpreendê-las com o
Meu Amor. Preciso tomá-las em um momento em que eles
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estão menos esperando e tomá-las com o Meu amor
profundo e incondicional.
“Há muitos que me culpam por todas as coisas ruins que
aconteceram em suas vidas, porque não querem desistir
de seus pecados. Em algum lugar, dentro de seus corações,
eles ouvem Minha voz - mas o mundo e suas seduções
dominam e Me ignoram até que seja tarde demais.
“Eu estou sempre ligando, sempre esperando, sempre com
eles, querendo trazer cura para suas vidas. Mas, eles
devem pelo menos estar dispostos a desistir do pecado e
receber o Meu Amor. Os prazeres da carne chamam
muito mais alto do que eu, então devo esperar até que a
carne esteja velha e fraca. Mas, mesmo assim, não há
garantias de que a amargura em que estão se apegando
permitirá que me ouçam. Então, eu permito que eles
desabem em casas de repouso até que eu possa alcançá-los
e trazê-los para casa.
“Oh, quão triste é quando uma alma fechou a porta do
Meu Amor e não tem nada neste mundo para onde
recorrer. Sozinho, abandonado muitas vezes por sua
própria culpa, eles estão tão convencidos de sua própria
justiça pessoal que não há espaço para o arrependimento.
Tudo é culpa dos outros - eles eram as vítimas inocentes.
Deus é culpado por todos.
“Clare, eu quero que você ame o que não é amável. Saia
do seu caminho para aqueles que me rejeitaram. Seja
minhas mãos, meus pés, minha boca e minhas orelhas.
Pelo menos naquele momento final, posso argumentar
com eles. Eu posso lembrá-los de sua gentileza, mesmo
quando eles não merecem. Isso, muitas vezes, é a última
gota em sua resistência e eles quebram ... uma torrente de
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lágrimas, um profundo conhecimento de seus pecados e
um conhecimento ainda maior de quão imensamente
especiais são para Mim ... tão especiais, que Eu suportei
tortura para trazê-los para o Paraíso Comigo para
sempre. Eu os valorizo, eu os amo e os abraço, nunca para
separar.
“Estes são os dias em que muitas almas serão resgatadas
dessa maneira. É por isso que estou constantemente
admoestando você a amar os que não são amados. Eles são
os mais destituídos de todos, mesmo e especialmente
aqueles que conhecem a riqueza”.
“Senhor, você é acusado por todas as coisas terríveis que os
israelitas foram ordenados a fazer. Poucos parecem se
importar em descobrir por que Você fez o que fez, quando
ordenou aos exércitos que matassem homens, mulheres e
crianças e simplesmente destruíssem totalmente uma cidade.
As pessoas não entendem isso, e é por isso que elas veem
você como sendo muito duro, um Deus terrível”.
"Eles não ouviram os gritos aterrorizantes de bebês,
quando foram colocados em tigelas de metal em brasa e
sacrificados à Moloch. Eles não viram a perversão que as
pessoas tinham com os animais - nem mesmo os animais
podiam escapar. Eles não viram os rituais de
acasalamento com demônios, que os impregnaram com
poderes malignos e demoníacos. "Pouco tem sido
entendido através dos tempos a respeito de porque o Meu
povo teve que destruir todos esses seres vivos. Contudo, a
Minha Palavra não está faltando explicações, deixo claro
que a maldade estava além do reparo.
“E agora vocês estão se aproximando dos dias de Noé,
como aconteceu nos dias de Noé. Sim, toda perversão e
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maldade serão permitidas por lei. Acariciando crianças
pequenas, sexo com animais, homens com homens e
mulheres com mulheres - tudo isso está chegando, da
mesma maneira que Eu Sou. Está aqui, mas ainda
evitado. Não por muito tempo. As leis que foram
assinadas e estão em andamento tornarão cada prática
detestável mais legal que a pornografia. Agora não haverá
limites de idade - todos podem vir e ver e experimentar
por si mesmos. Afinal, traz prazer e prazer é seu direito e
sua liberdade.
"Eu estou chamando você, Meus Filhos, Meus
desobedientes. Abandonem sua solidão. Abandonem as
mentiras, as trevas, a confusão. Venham. Venham a Mim,
todos os que estão cansados e sobrecarregados. Vocês
encontrarão descanso para suas almas e Amor
incondicional em seus corações. Eu nunca vou te afastar.
Eu nunca vou abandonar vocês - ao contrário, suas vidas
se tornarão mais e mais brilhantes, indo de glória em
glória. Eu não sou um homem, que eu deveria mentir.
Guarde para você, não para o mal. Eu tenho dons e
talentos para vocês, coisas que vocês ansiavam fazer.
Quem vocês acham que coloca esses anseios em vocês?
Agora eu quero trazer satisfação e felicidade para sua
vida Seus pecados só trouxeram à Vocês dor e decepção. É
hora de fazer uma mudança, hora de liberar toda a
bagagem velha e começar de novo: fresco, nascido de
novo.
“Eu estou chamando vocês, meus perdidos. Venham até
mim. Eu vou lhes abraçar e lhes tocar com canções de
alegria e ação de graças por retornar ao próprio útero que
lhes deu. Sim, eu vou vesti-los em linho fino e colocar um
anel em seus dedos, sandálias em seus pés e caminharemos
juntos como um só. Apenas digam-me que vocês estão
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cansados de serem feridos. Cansado de ferir os outros.
Que você está arrependido pelas coisas pecaminosas que
você fez. Peça meu perdão - então entregue sua vida para
mim. Eu vou te amar. Eu vou guiar e guiar você. Eu
nunca vou abandonar você. Eu te levarei pela mão para a
Alegria Eterna no Reino dos Céus do Meu Pai, para
sempre.”
"Jesus, perdoa-me, eu te dou a minha vida. Ensina-me,
conduza-me, nunca se aparte de mim.

Volte-se para o Senhor (canção)
Voltem-se para o Senhor
Ele está ansioso para te ver
Seus braços te envolverão
No amor para sempre mais
Voltem-se para o Senhor
Volte ao Senhor
Você é chamado e escolhido
E agora que você está quebrado
Ele está chamando você de volta para casa
Volte ao Senhor
Volte para Mim
Seu valor é - não em – prata
Nem dias cheios de prazer
Nem coisas que você pode medir
Eles estão perdidos para sempre mais
Volte para Mim
Vem, vem a Mim
Meu amor é sem medida
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E você é meu tesouro
Minha alegria para sempre
Venha aqui para Mim
Venha, ó venha aqui para Mim.

Jesus disse : Eu Quero o Seu Coração por Inteiro
17 de fevereiro de 2015
Deus te abençoe família. Esta é uma introdução do nosso
livro Crônicas da Noiva, 27 de outubro de 2007.
O que é muito interessante é que isso realmente se
correlaciona com as duas últimas coisas que eu havia postado
sobre intimidade e comunicação com o Senhor. Esta é outra
confirmação para o vídeo do Dia dos Namorados que acabei
de lançar. Eu me deparei totalmente de surpresa. Mais uma
vez, foi a leitura do Espírito Santo.
Nós pegamos as Crônicas da Noiva hoje para obter uma
leitura e abriu nesta página. Nós confiamos no Espírito Santo
para escolher leituras para nós. Ele fez isso e criou outra coisa
que seria muito útil para nós em nosso desejo de ouvir
claramente o Senhor.
A propósito, eu tive duas pessoas que relataram para mim que
a oração obrigatória funcionou para eles imediatamente. Uma
dessas pessoas teve uma tremenda audição de batalha e vendo
o Senhor, mas ele teve uma ruptura imediatamente. Se isso é
dado pelo Espírito Santo, então Ele sabe o que está fazendo.
Ele sabe o que os demônios estão fazendo.
Quando entrei em adoração hoje vi um demônio no canto e
ele estava furioso. Era um demônio grande e desagradável.
Como uma miniatura de Satã com uma cabeça grande. Ele
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estava tão bravo comigo. Eu mal tinha tirado o nome de Jesus
da minha boca e ele se foi. Então alguém está chateado com
isso e isso é bom.
Eu começarei esta mensagem então:
Jesus disse: “Confie em Mim, quero falar com você
familiarmente. É uma coisa boa e sábia testar os espíritos,
mas dentro de tanto tempo em um relacionamento
conhecido é importante avançar e ser natural; que você
possa desfrutar do consolo da amizade de uma maneira
confortável. É assim que quero estar com você. É assim
que quero estar com todos os meus filhos.
“No entanto, muitos estão ocupados com outras coisas, os
cuidados deste mundo e suas conquistas logo constroem
um muro de interferência pelo qual só posso me
comunicar com eles em circunstâncias distantes. Muitos
dizem que eu falo com eles em e através da Minha Palavra
escrita. Assim como com tantas outras coisas, eu trouxe as
Escrituras para a sua edificação e bem, mas também para
a dureza de seus corações. Eu sabia que os homens eram
fracos e facilmente afastados por suas mentes e carne
errantes. Eu poderia falar familiarmente com meu servo
Moisés, como um homem fala para outro. Mas o resto teve
que me ouvir da palavra falada em meus escritos
inspirados”.
Eu acredito que o que Ele está dizendo aqui é que as
Escrituras são necessárias para os ensinamentos e edificações
e Ele está presente para nós através de Sua Santa Palavra.
Mas no começo, quando Deus andava com Adão no paraíso,
palavras escritas não eram necessárias, uma vez que
conversavam uns com os outros diariamente. Também no Céu
honraremos e valorizaremos as Escrituras como a Palavra de
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Deus, mas novamente teremos Ele para nos falar
familiarmente diariamente porque nossos corações serão
renovados com ternura, santidade e sem nada do mundo para
distrair ou nos afastar de nossas intenções totais sobre Ele.
Jesus continua: “E então, qual você prefere? Ter um
convidado com quem você falou apenas através de uma
cortina - ou ter um convidado que você pudesse ver, ouvir
e conversar facilmente? “Eu não coloquei barreira entre
Mim e Meus discípulos, mas eles regularmente mantêm
um muro entre nós. Eu os amo e prezo com todo o meu
coração e gostaria que todos viessem a me conhecer
intimamente.
“Ore por essa graça, mas saiba que isso tem um custo.
Você está verdadeiramente disposto a mudar seu estilo de
vida para acomodar esse tipo de proximidade Comigo?
Isso certamente significará uma mudança séria para a
maioria. Você está disposto a deixar de lado todas as
distrações em sua vida e abrir espaço para Mim
exclusivamente? Você pode fazer o sacrifício de muitas
coisas? amigos, livros, entretenimento e assim por diante?
Eu quero dizer que isso tem sido uma luta para mim. Acho
que uma das coisas que me trouxe à consciência foi o
entendimento sobre o Arrebatamento. Antes que eu realmente
soubesse que o Arrebatamento era algo real, eu acho que eu
era um pouco desleixada.
Quando eu descobri que o Arrebatamento era real, eu olhei
muito seriamente para o que eu estava gastando meu tempo.
Fiquei sob forte convicção quando saí para ir às compras para
entretenimento, por assim dizer. Como quando eu iria olhar
para algo só para tirar minha mente dos problemas. Eu
guardei tudo isso totalmente. Em vez de fazê-lo, talvez uma
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vez por ano, eu simplesmente o afastei totalmente. Eu não
fazia nada. Há um custo e é um desafio, mas é muito
recompensador.
"Estou aqui para cada alma que eu criei. Eu nunca mudo,
nem durmo nem descanso. Eu estou constantemente
olhando para você, esperando por você, anseio e desejo de
passar tempo com você, e falar com você em meu coração.
Você só tem que cingir sua coragem e tentar. Eu
certamente satisfarei seus esforços se eles estiverem
totalmente no coração, sem suas próprias opiniões
preconcebidas. Dê-me toda a sua vontade e intelecto. Peça
para fazer de novo como uma criança. Espere
pacificamente por Mim e seja paciente e irei visitá-lo de
maneiras inimagináveis.
“Só abra espaço para Mim. Eu quero todo seu coração.
Seu forte e sincero desejo e busca de Mim e Eu somente.
Eu lhe darei a graça abundante, mas você se beneficiará
disso?
Esse é o final da mensagem.
Então, com isso em mente, eu oro por você, por mim e por
todos nós, para que possamos continuar a colocar o mundo de
fora e deixá-lo de fora. Que possamos continuar a expandir
naquele espaço íntimo para o Senhor; em tempo de silêncio e
precioso espaço para nos comunicarmos com Ele.
O Senhor te abençoe, família e obrigado por sintonizar nosso
canal.
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Seção 6
Mensagens que Mostram como Agem os
Espíritos Enganadores e Como Usar o
Discernimento
Como Funcionam os Espíritos Enganadores
6 de dezembro de 2014
Ezekiel: Bem-vindo ao Heaven Talk. Sonho, visões,
comentários e discussões sobre todas as coisas do céu.
Eu sou Ezekiel
Clare: E eu sou a Clare.
Ezekiel: Aqui no sopé de Taos, Novo México, as Montanhas
Sangre de Cristo. Boa Tarde!
Clare: Bem, família, nós realmente tivemos um coração para
as pessoas que foram extremamente desapontadas porque o
Arrebatamento não aconteceu em torno do Dia de Ação de
Graças como mencionamos antes. E, de fato, eu tenho uma
carta de uma senhora, vou ler uma parte dela.
Ela disse: “Parte da razão pela qual nós dois fomos
tão enganados por essas 'datas finais' para o
Arrebatamento (como pensávamos deles) foi que deu
tanta esperança de que o abuso e a dureza deste
mundo finalmente acabariam. O Senhor nos disse há
alguns dias que Ele nos permitiu ouvir essas datas
porque queríamos ouvi-las tanto (estávamos muito
apegados à resposta, então os demônios foram
capazes de intervir.) Que Ele esteve aqui com todos
nós junto e Ele nos ama. Então, estamos orando para
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que nossas palavras sejam limpas e que nosso
discernimento seja bom, mas não sinto que tenho
discernimento algum.
Clare: Acho que muitos de nós nos sentimos assim nesta
última semana ou duas semanas.
Ezekiel: Sim, tem sido meio nebuloso, de vez em quando.
Clare: Sim, como um tipo de tempestade estática, ou algo
assim, muito estático e tempestuoso.
Ezekiel: Sim, alguma interferência de opressão definitiva.
Clare: É tão sutil, você sabe. Essa opressão é tão sutil que não
percebemos que é uma opressão. E eu acho que há uma forma
de arte que os demônios usam. Eles fazem com que seja sutil,
para que você não perceba, apenas meio que se arrasta em
você.
Ezekiel: Sim, sim. Bem, você acorda alguns dias e se sente
“Onde estou? O que? Senhor, você acabou de falar comigo,
ou eu pensei que você falou? ”Ou você volta para o seu diário
e vê qual foi a palavra que Ele deu a você ou o que suas
Escrituras eram, mas você não sente isso. E eu acho que às
vezes há um - nós realmente não podemos confiar em nossos
sentimentos, podemos?
Clare: Não, e os demônios definitivamente brincam com
nossos sentimentos. E eu já coloquei um Youtube com uma
mensagem muito simples do Senhor. Mas eu acho que seria
bom lê-lo novamente esta noite só para você, apenas para
despertar nossa conversa aqui. Eu tenho no meu computador,
então me perdoe por olhar para o lado.
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O Senhor começou:
"Meu coração está profundamente entristecido pelas
muitas decepções que Minha Noiva caiu durante estes
últimos dias. Eu não te avisei que muitos viriam em Meu
Nome?
"No entanto, não é sua culpa, tanto quanto é culpa dos
pastores. Então deixe-Me começar dizendo: 'Ninguém
sabe o dia nem a hora'. Nem mesmo Eu. Você sabe a
estação, e sim, esta é a estação. ”
Clare: Todos nós sabemos disso! Real e forte sentimento
disso!
Ezekiel: Fechado. Bem na mão!
"Minha Noiva, você deve ser mais inteligente do que os
demônios atribuídos a você. Essas criaturas vis te
conhecem melhor do que você mesmo. E é por isso que
conhecer a si mesmo se tornou tão importante."
Clare: E ele deu uma lista das coisas, do jeito que as
diferentes portas se abrem tão facilmente. E eu vou passar por
esse real rapidamente.
"Orgulho, lisonja, egoísmo, é a porta aberta número um
para a entrada deles ... eles dizem que você é tão especial e
tão diferente dos outros que é especialmente escolhido
para receber conhecimento secreto".
Clare: Então eles jogam com seu orgulho e sua vaidade.
"E posso dizer, todos vocês, todos e cada um, todos vocês
são únicos e especiais em seu próprio caminho. Período.
Então não os deixe tentá-los colocando-os em algum tipo
de pedestal. E até onde o conhecimento secreto continua,
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agora você está assumindo a mentalidade da Nova Era
que capitaliza o esotérico ”.
Clare: Você definitivamente não quer ir para lá. E você sabe
que eu queria fazer um ponto sobre isso. A qualquer momento
na comunidade cristã que há uma sensação de que alguém
tem "conhecimento secreto", que eles têm um relacionamento
especial com Deus que é tão especial e que ele confia todos os
seus segredos - quero dizer, as Escrituras falam sobre confiar
as coisas a seus profetas - mas quando se torna uma coisa,
quando se torna como um movimento, quando as pessoas são
atraídas para a ideia do misterioso, e do esotérico, e o
"altamente avançado" e assim por diante - este NÃO é o
Senhor . Essa é definitivamente a armadilha do diabo.
Tenha cuidado ao dizer que é um movimento de Deus porque
está produzindo alguma exclusividade e amargura e que está
tomando o nome do Senhor - Yeshua, Yahweh, e usando
Deus Pai, e usando o nome de Jesus, e algumas pessoas são
altamente ofendidas por você usar o nome. Jesus e eu
queremos lhes dizer que os demônios sabem o que o nome
Jesus significa. Nós estivemos em situações de libertação
onde usamos o nome de Jesus e isso funciona perfeitamente.
Não há um problema com esse nome. A questão é que eu me
refiro mais sobre as pessoas que se enchem de orgulho e
dizem “Bem, este é o nome certo e é assim que você deve
dizer isso”. E isso causa escândalo e divisão no corpo.
Ezekiel: Confusão.
Clare: Sim, confusão. É como as pessoas estão acostumadas a
chamar o Senhor, sabe, especialmente pessoas, pelo nome de
Jesus e do Pai e assim por diante. E nós . . .
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Ezekiel: Isso fere um monte de ótimas músicas de louvor, não
é?
Clare: Ah sim, há todos os tipos de músicas de louvor que não
podemos cantar (se isso fosse verdade), e porque algumas
pessoas são tão inflexíveis sobre isso, é realmente o orgulho
que faz com que elas se levantem e condenem outras pessoas
que não o fazem. Use o “nome próprio” para o Senhor. E eu
não acho que isso seja uma coisa boa. Acho que precisamos
ter muito cuidado. Eu acho bonito que as pessoas usem os
nomes hebraicos e se sintam à vontade com isso.
Mas para aqueles que não se sentem confortáveis com isso,
precisamos cortar um pouco.
Ezekiel: Sim, quero dizer que estamos engolindo camelos, e
cospindo mosquitos. Você sabe, estamos avisados para não
participar de argumentos tolos, não devemos.
Clare: Exatamente e esse é outro bom ponto. Quer dizer, eu
não quero discutir sobre essas coisas. É ridículo.
Ezekiel: Divida e conquiste. Dividir e conquistar.
Clare: E eu acho que provavelmente estamos num futuro não
muito distante para fazer um segmento sobre o sofrimento do
Senhor, e talvez possamos trazer algo disso hoje à noite. As
visões que você teve do sofrimento do Senhor porque as
pessoas estão rasgando e rasgando o corpo. Você poderia
compartilhar isso?
Ezekiel: Estamos apenas crucificando-o novamente. Na
verdade, a reunião que mencionei anteriormente - cheguei a
um ponto em que fui à loja de ferragens e comprei três pregos
de ferro e antes que esse homem falecesse (do jeito que ele
fez, foi lamentável e trágico) na reunião seguinte eu ia chegar
e colocar as pontas na mesa e ir embora. Sabe? Tente deixá-lo
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entender a mensagem. Quantos pregos você vai continuar a
dirigir para o corpo? Como nós assassinamos? Temos que nos
lembrar daquela senhora na igreja que acabamos de falar, ou
aquela irmã ou irmão, o pregador ou pastor, que é de Jesus
que estamos mordendo!
Ezekiel: Não podemos fazer isso - é como um câncer
comendo o corpo. Sabe, se alimentando.
Clare: Certo - certo. E como você disse tantas vezes antes, é
que, se você tem um filho que é desafiado ou incapacitado ou
alguém o faz, você não aponta para a criança e diz: "Olha,
eles nem podem andar!" Você não diz isso aos pais.
Ezekiel: Isso seria muito doloroso.
Clare: Você é muito compassivo e ora por eles. Você ora pela
cura daquela criança. Eu odeio aquele autocolante no vidro
traseiro "os cristãos matam seu ferido" - mas você sabe que
há substância nisso? E muitos de nós (e noto até mesmo no
Youtube), recebemos algumas observações bastante duras.
(risos) E você sabe, Deus os ama, eu acho que algumas
pessoas pensam que estão fazendo um favor ao Senhor,
jogando os outros cristãos em conhecimento. “Você saberá a
verdade! Eu vou lhe dizer a verdade agora!
E é triste, mesmo entre as denominações, quero dizer, nós
experimentamos o Senhor na Igreja Ortodoxa, você conhece
aquele com todas as cerimônias. Experimentamos o Senhor
na Igreja Evangélica, na Igreja Pentecostal, na Igreja
Metodista. Nós O experimentamos na Igreja Católica. Me
entristece quando as pessoas falam contra uma denominação e
falam contra as coisas e muitas vezes não há substância para o
que elas estão dizendo. Eles não sabem.
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Ezekiel: Papagaio. Apenas repetindo o que alguém disse, e
alguém disse, e alguém disse. Eu tenho um amigo que estava
no norte da África por algum tempo. Ele me disse: "Embora
eu seja um cristão evangélico, não via um cristão há muito
tempo. Eu estava nessas nações e estados e províncias
muçulmanas. E eu era como um homem faminto, cansado e
sedento à procura de água. Eu encontrei um grupo de monges
em uma igreja cristã copta (que é egípcia). E os padres e os
monges saíram - eu não me importava com quem eles eram, o
que eles eram, qual era o nome deles. Eu vi aquela cruz. Eu
sabia que eles eram cristãos. Eu vi as Escrituras, eu não me
importei - eu estava tão feliz em ver outro cristão! Fazia um
ano!
Clare: Sim, e você pode realmente sentir a presença do
Senhor em outro cristão.
Ezekiel: Você pode precisar se conhecer pelo Espírito.
Clare: Absolutamente. Quero dizer, estas são as mesmas
pessoas que estão sendo decapitadas por sua fé. Você sabe,
enquanto estamos em nossos shoppings e nossos trabalhos
diários.
Ezekiel: Até os filhos deles. Até os filhos deles!
Clare: As crianças estão morrendo por seu testemunho ao
Senhor. E eles estão nessas igrejas coptas.
Ezekiel: Não apenas copta, você sabe - cristãos palestinos,
outros - os cristãos do Oriente ou Oriente Médio, ou o que
for.
Clare: Certo, certo. Não apenas os evangélicos, mas são
pessoas que estão nas igrejas que têm liturgias, e estão
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morrendo pelo testemunho. Eles não vão renunciar ao nome
de Jesus, e é por isso que eles estão decapitando-os.
Ezekiel: Sim, então você sabe, eu não estou aqui para discutir
rito ou ritual ou história de alguém ou como muitos diriam, os
preceitos do homem ou algo assim. Eu não me importo todos nós temos as tradições que temos em nossas famílias.
Em nossas culturas Eu não me importo. Quando eles amam a
Jesus e estão dispostos a colocar sua vida em risco? Cara, isso
me deixou envergonhado.
Clare: Sim, todos nós temos tradições. E algumas das
tradições são inspiradas pelo Espírito Santo, e algumas delas
não são. Acho que as que não são - precisamos nos livrar
delas.
Ezekiel: Você sabe que a discussão nos dias de hoje é “Oh,
nós não temos religião. Nós não temos religião, apenas temos
fé. ”O que é essa boa religião - você usa a palavra religião?
Alimentar a viúva e o órfão. Você sabe, dar um tempo
pessoal. Nós somos apenas, nós temos esses pequenos - nós
somos fundamentalistas também, não estamos aqui neste país.
O fundamentalismo, seja xiita ou cristão, é perigoso.
Tenhamos cuidado para não o estarmos colocando de volta na
cruz e batendo nele com os chicotes e com as unhas.
Clare: Bem, você sabe, voltando para essa coisa toda no
discernimento, e você sabe, mesmo que isso seja um pouco
fora do tópico de discernimento, é um ponto muito bom,
porque quando nós criticamos outras pessoas, nós nos
abrimos a manifestação demoníaca.
Ezekiel: Decepção, grande decepção.
Clare: Oh meu Deus. Em nosso casamento, nós descobrimos
cedo no nosso casamento que, se saímos de um lugar,
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digamos que estamos feridos, você sabe como é quando você
está ferido em uma igreja. Se você sair daquela igreja ferido,
e você for para casa e você falar sobre isso e você começar a
lidar com uma atitude sobre as pessoas e o que elas disseram
e o que elas fizeram. E então percebi que começaríamos a
lutar entre nós mesmos. E percebemos esse padrão por alguns
anos antes de finalmente "pegá-los", duh!
Ezekiel: Começamos a dizer: "O que abriu a porta?"
Clare: Nós entendemos. O que abriu a porta? Nós abrimos a
porta criticando outras pessoas.
Ezekiel: Eu acho que esse é o caminho mais rápido que o
Senhor trará para baixo, é o minuto em que abrimos a boca nosso coração. Podemos nem mesmo dizer isso, mas um
julgamento do coração. Ele está indo fundo para as coisas que
importam. Os julgamentos do nosso coração e nossa mente.
Estamos todos feridos e todos precisamos de cura. Ele tem
sido tão firme conosco, quero dizer, ao ponto de nos
transformar em pó fino ao longo dos anos, para acabar com
qualquer julgamento - nós simplesmente não podemos ter
isso.
Clare: Sim. E isso afetará seu discernimento, e o Senhor
permitirá que você caia. E, claro, ao julgarmos os outros,
seremos julgados. Essa é outra faceta da qual o Senhor nos
adverte.
Então, eu acho que eu mencionei que o primeiro foi Orgulho,
bajulação, egoísmo que são como porta aberta número um.
E depois a número dois, a solidão é a segunda porta aberta.
Estamos falando aqui sobre como erros no discernimento
acontecem, como permitimos que o inimigo entre. Então, a
solidão é a segunda porta aberta. Casamentos fracassados,
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sentimento de isolamento, falhas amargas nos negócios ou na
igreja, rejeição e ferimentos de outros no corpo cristão - tudo
isso pode nos deixar - o que é a palavra - feridos e debilitados
e abertos a um ataque do inimigo. Porque ele procura você
quando você está fraco. Ele quer te machucar quando você
está pra baixo e você está fraco.
Ezekiel: síndrome do peixe ferido.
Clare: Sim. Ele envia - ele espera, ele assiste, ele configura
situações para que você se machuque. Então ele vem depois
disso e começa a bater em você. E então você começa a bater
nas outras pessoas e então isso abre mais a porta e isso só
piora. Então, solidão e casamentos fracassados e isolamento,
isso também é uma porta aberta.
O terceiro é o apego a qualquer coisa que você queira. Junto
com isso vai bem, desobediência, pensando que você sabe
melhor. Oh garoto, como eu já fui culpada nisso...
Ezekiel: Quantas vezes você foi ao Senhor e é como: “Oh, por
favor diga sim, oh, por favor diga sim”. Ou “Oh, por favor,
diga não, Oh, por favor, diga não! Eu não quero ter que ir lá,
me diga isso nesta ordem. . . " Sabe. E Ele te deu Escrituras
sobre amor fraternal e tudo, mas na verdade estamos tentando
pegar algumas Escrituras para justificar que não vamos ver a
irmã ou o irmão doente porque somos preguiçosos e não
queremos ir! Você sabe - apegos como esse - apego ao
resultado de tudo o que você está tentando discernir. “Oh, eu
preciso que isso seja o Senhor, eu quero que isso seja o
Senhor, porque eu quero tanto essa visão” ou “tanto faz”.
Clare: Lembro-me, há não muito tempo atrás, tive a
oportunidade de comprar um gravador e um gravador de CD,
e pensei que "realmente precisássemos disso" e o Senhor
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colocou o pé no chão. E eu estava apenas, oh, eu estava tão
chateada com isso.
Ezekiel: Você ficou desanimada.
Clare: Oh, eu estava terrivelmente desanimada. Aqui eu amei
trabalhar com gráficos e Photoshop e precisamos de rótulos
em nossos DVDs… e ele disse “não”. E eu tive que aceitar
isso, sabe, mas não sem um pouco de luta interior. Isso é
certeza. (risos)
Ezekiel: Pobre Jesus! (risos)
Clare: Isso mesmo!
Ezekiel: Ela me disse nesse dia: “É melhor você orar por
mim, o Senhor e eu estamos brigando.” Eu disse: “Eu vou
orar por Ele!” (Risos) Brincadeira!
Clare: Oh Senhor .... ESTÁ BEM. Então essa é a porta aberta
- Anexo. Se você realmente quer algo, os demônios vão te
obrigar. E eles dirão que você pode tê-lo, apenas para tirá-lo
da pista.
E então o ódio por si mesmo surge como quarto lugar. O
instinto de sobrevivência entra em ação para contrabalançar a
terrível autoimagem que temos de nós mesmos, reais ou
imaginários, para evitar que você desista da vida. Nós
tendemos a construir uma terra de fantasia para se achar
especial, para proteger a fealdade projetada que estamos com
tanto medo de ver. Então, nós criamos este mundo de fantasia
e os demônios estão muito felizes em nos obrigar a isso.
Ezekiel: Ah, você tem todo tipo de visões e sonhos e palavras
e tudo mais. Mas você sabe, estamos dispostos, como você
disse, a se mostrarem dispostos a sermos honestos e olhar a
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verdade sobre quem realmente somos e quem realmente não
somos! O Senhor está tentando tirar as coisas falsas do
caminho para que Ele possa nos dar as coisas boas!
Ele não está tentando nos machucar ou tirar a nossa vida ...
Clare: E nós não somos tão ruins quanto achamos que
estamos em certo nível.
Ezekiel: Não, não.
Clare: Mas a outra coisa que o Senhor teve muito cuidado em
falar comigo, e eu vou compartilhar isso com você - Ele disse:
"Agora vou defender a comunicação em dois sentidos com
o uso de Rhemas".
Clare: Essa é uma palavra iluminada do Senhor, que você
pode obter de uma Bíblia, um livro, um adesivo ou um cartaz.
Ezekiel: Quando algo se destaca em uma página.
Clare: Sim, sim, e há uma vibração em sua alma, em seu
coração. Você pode sentir que o Espírito Santo arranjou isso o que você viu. Temos um jeito especial de fazer isso e vou
mostrar isso para você em apenas um segundo. Então, você
pode estar familiarizado com as pequenas caixas de pão que
as pessoas colocam em suas mesas. Bem, é um sistema muito
parecido com isso, exceto pelo fato de estar usando um livro.
E o livro que usamos é chamado As promessas da Bíblia (que
a propósito, tenho uma imagem diferente sobre isso agora).
Ezekiel: As pessoas darão a você presentes de Natal Promessas Preciosas da Bíblia, ou o que for.
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Clare: Coisas como “arrependimento” e leituras diferentes
surgirão.
Ezekiel: Não basta parar no título, como "Oh, eu tenho
arrependimento" ou "Oh, eu tenho o amor de Deus, para que
eu possa fazer isso". Na verdade, leia as Escrituras e veja o
que Ele está tentando dizer. De fato, o que Ele me fez
ultimamente, quando uma Escritura se destaca para mim em
um pequeno livro como este ou um devocional - vá procurar
as Escrituras para que possa ler o capítulo e ver o que Ele
pode estar tentando dizer e estreitá-lo ou aprofundá-lo mais
completamente. Certo?
Clare: Certo. Bem, a razão pela qual estou trazendo isso é
porque isso nos salvou de muitas palavras falsas. Abrimos
este pequeno livro e ele será aberto sobre "Mentir" e "Desejo
na carne" e "Ciúme" e "Mentiras", e saberemos que temos um
espírito de mentiroso.
Ezekiel: Sim, e isso não é como um “Mergulho de Roteiro”
ou algum tipo de Ouija ou bola de cristal ou algo assim.
Clare: Então, o Senhor, Ele está realmente verificando que
Ele quer que usemos isso. Porque sabe, se as pessoas que
achavam que o Arrebatamento seria antes do Dia de Ação de
Graças tivessem feito isso, elas teriam "mentido" e elas teriam
percebido que tinham um espírito mentiroso dizendo-lhes
todos os tipos de coisas que não eram verdadeiras.
Agora, isso é o que Ele disse. Ele disse:
"Eu não me importo com o que o diabo plantou na mente
das outras pessoas sobre isso ser divino ou infantil. Eles
estão errados. E a menos que os motivos se voltem para a
adivinhação, não há nada de errado com isso."
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“Eu explicarei: Se você está me procurando por
obediência, e você ora ao Espírito Santo e pede o que Ele
quer, o Senhor irá protegê-lo. Mas, se você está buscando
respostas por insegurança, ou querendo prever o futuro,
ter conhecimento secreto ou impressionar os outros, você
está na fronteira da adivinhação ”
Clare: Cuidado! Então você está em divinação limítrofe, e o
diabo tem uma falsificação para tudo. Por isso, é legítimo ter
uma Rhema ou uma palavra do Senhor e, é claro, o diabo
copia com algo maligno ou coloca na mente das pessoas que
está errado.
Ezekiel: Bem, eu gostaria de dizer também que muitos de nós,
quando chegamos ao Senhor pela primeira vez, não sabíamos
como fazer um estudo bíblico, ou algo assim. Nós apenas,
pelo Espírito Santo, começamos a ler as Escrituras em algum
momento. E foi incrível como Ele nos levou como novos
crentes exatamente ao que Ele queria.
Alguns de nós apenas fecharam os olhos e colocaram o dedo
em uma página. (Você precisa ser cuidadoso ao fazer isso,
você pode ter algo como “Deus te rejeitou totalmente”.)
Ahhhh !! (risos). Mas o que fazemos quando recebemos
Rhemas, seja de nossas Escrituras ou da pequena Promessa
Bíblica ou livro devocional, algo - nós fazemos um cartão, um
cartão de arquivo, como um pequeno cartão de receita. E nós
os mantemos. Amados, nós temos caixas de cartões de anos
atrás. E de vez em quando, quando preciso de uma
confirmação fora de mim, peço a minha esposa ou a outra
pessoa para orar e ver se conseguem uma palavra do Senhor.
Eu provavelmente nem conto a eles sobre o que é. Mas eu
vou para uma daquelas pequenas caixas de pão diário - caixas
de pão caseiras diário. . .
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Clare: Sim, estamos juntos, com cartões de índice.
Ezekiel: E eu não gosto de ir ao dela, porque eles têm
algumas palavras duras difíceis, disciplinares e em jejum!
Mas quando eu realmente preciso saber, eu vou para as caixas
difíceis! (risos). E com certeza, ele vai me dar algo de
verdade amoroso e terno e bom. Mas, um tripé está em três
pernas, direito, e o testemunho é verificado em duas ou três
testemunhas. Então, nós realmente acreditamos em uma
segunda e terceira testemunha das Escrituras.
Clare: Navegação. Você sabe, como se estivesse no oceano e
recebesse uma leitura, mas precisasse de outra para
interceptar, para que você saiba exatamente onde está. Bem,
eu nunca terminei de ler o que o Senhor me deu depois que
Ele disse que isso é adivinhação limítrofe, quando você está
tentando prever o futuro. Sabe, não é disso que se trata.
Ele disse:
"Seus motivos têm que ser puros e distantes de sua
agenda pessoal. Meus sacerdotes e profetas usaram essa
forma de adquirir discernimento Comigo muito antes de
sua cultura tornar isso popular. Então, eu endosso o uso
das Promessas Bíblicas ou as Escrituras para receber.
Entendendo de Mim quando outros meios não estão
funcionando Idealmente, você deve sentir a verdade
profundamente dentro de sua alma, um lugar que
nenhum demônio pode entrar ou imitar.”
"Lembre-se, os demônios procuram o seu ponto fraco, eles
conhecem a sua história, eles capitalizam isso. É fácil
adaptar o engano ou devo dizer a isca, para prendê-lo.
Então, se você conhece a si mesmo e entende os Meus
caminhos, você É menos provável que pegue a isca e corra
com ela.
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"Fazer qualquer coisa para impressionar, influenciar ou
agradar os outros faz com que você seja vulnerável e
facilmente manipulado. Qualquer tipo de ambição egoísta,
como sempre, faz de você um alvo atraente para os
demônios.
"Até mesmo o seu desejo de ser usado para ajudar os
outros, se não for moderado e estritamente Mandado por
Mim, também pode torná-lo um alvo. Em suma, qualquer
impureza em seus motivos pode torná-lo vulnerável;
querer um título, fazer ou ser alguém diferente ou
importante, para controlar, influenciar, manipular os
outros, abre a porta para a manifestação demoníaca.
"Então, sua postura mais segura é puro amor e devoção a
Mim e a Mim somente, e amar seu irmão como você ama
a si mesmo."
Clare: E estas são apenas orientações que Ele me deu porque
há muita dor agora. O discernimento é tão difícil. Há uma tal
proliferação do mal e os demônios estão constantemente
encontrando novas maneiras de nos enganar.
E se houver pecado em sua vida, se houver pecado não
confessado, Ele permitirá que você caia. Se você usa uma
Bíblia ou não usa uma Bíblia para verificar, Ele vai deixar
você cair se houver pecado.
Portanto, seus motivos não precisam apenas ser puros, mas
sua vida tem que ser pura. Tantas vezes, não sabemos que
estamos pecando contra o Senhor. Como Ele trouxe orgulho
para mim em uma área que eu nunca imaginei que era
orgulhosa.
Ezekiel: Nós chegamos tão longe nesta barreira protetora
dentro da igreja e o assassinato dos feridos, que certamente
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não deixamos ninguém saber sobre nada. Nós não somos
vulneráveis e não vamos confessar nossos pecados uns aos
outros, então mesmo bons amigos não compartilham suas
fraquezas. Por quê? Porque, de repente, esse amigo entra na
internet e digita uma carta sobre qualquer coisa. Pode até não
bater em você, mas eles estão falando sobre sua situação. E se
você não está confortável com isso e eles não pediram sua
permissão, isso faz você se sentir mal. Temos que ser
transparentes e reais uns com os outros sem o medo de "eles
vão usá-lo contra mim" - sabe? Folga. E nós pensamos, as
pessoas são terríveis para confessar seus pecados a um padre
ou algo assim. Uau. Você sabe, o mesmo tipo de medo. Se
não podemos compartilhar nossos fardos. . . com segurança temos que estar seguros.
Clare: Sim. Bem, acho que isso envolve muito bem.
Queríamos compartilhar o coração do Senhor com você no
discernimento e encorajá-lo. E fornecemos algumas diretrizes
que Ele usou conosco por muitos, muitos anos para verificar
quando Ele está de fato falando conosco ou quando deixamos
um espírito familiar entrar.
Ezekiel: E não tenha medo de pedir ajuda com discernimento.
Quero dizer, nenhuma pessoa é uma ilha. Observe que eu era
inclusivo - homem ou mulher (risos). Peça a outros que orem
por você e por situações - e você não precisa fornecer todos
os detalhes. É ainda melhor se você não fizer isso às vezes.
Clare: Então eu pensei que seria uma boa ideia apenas tirar
um momento e mostrar algumas das diferentes coisas que
usamos para discernimento.
Primeiro de tudo, antes de tudo, as Escrituras. Qualquer
Bíblia realmente boa funcionará. Mas algo que fala com
certeza, algo que tem um significado real para você, que você
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pode entender facilmente. Às vezes, faço uma leitura dos
Padres do Deserto, que é uma sabedoria antiga, antiga
sabedoria cristã. Orando com os primeiros cristãos.
Outra pessoa que eu gosto de usar apenas para encorajamento
é Laurie Beth Jones. Ela tem vários livros que são cristãos
motivacionais. Ela toma exemplos da vida de Jesus e aplicaos a situações mundanas nas quais podemos nos encontrar.
Também gosto de Rick Joyner e recebo uma Rhema de um de
seus livros, às vezes. É bom ter um pouco para escolher
algumas vezes e ter um pouco de cor na sua leitura, às vezes.
Você nem sempre quer que seja apenas uma escritura em
preto e branco. Às vezes você pode usar o ponto de vista de
outra pessoa. É muito útil ajudar você a ver algo sob uma
nova luz.
E então, aqui está O Livro da Promessas da Bíblia que eu
estava falando. É apenas uma Escritura direta e é organizada
por tópicos como: Frutificação, Amor de Deus, Amor
Fraternal, Mentira, Ciúme, Luxúria, Vida Eterna. É muito,
muito útil porque é pura Escritura e está dividido em
diferentes assuntos e tópicos.
Aqui está um dos nossos arquivos de cartão. (mostra caixa
com cartões de índice.) É uma grande coisa! É um tamanho
duplo. Nós vamos e fazemos um cartão e às vezes o
colorimos e fazemos coisas diferentes com ele, dependendo. .
. são apenas Escrituras escritas, ou uma palavra que
recebemos em oração, ou profecia que alguém nos deu.
Vamos e anotamos em um cartão e os mantemos aqui. E
então naqueles dias cinzentos, sombrios, nebulosos e escuros,
quando você simplesmente não sente que consegue se
conectar com o Senhor e não sabe o porquê, eu vou para essa
caixinha e escolho três cartas para fora para me orientar. E é
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incrível como o Espírito Santo está lendo sua
correspondência. Quero dizer, Ele está bem aí com você.
Você está tentando agradar ao Senhor. Você está tentando ser
obediente. Você está tentando amá-lo e dar-lhe sua vida mais
plenamente. Ele não vai te dar uma cobra quando você pedir
um peixe.
O problema com muitas dessas pessoas que afirmam ter
ouvido do Senhor é que elas não têm apoio externo. Elas não
têm verificação. Há alguns que fazem e eles falam sobre seu
back-up e seu pastor e assim por diante. E claro, eu tenho meu
marido e as palavras que usamos aqui.
Mas se você não tem um marido e se você não pode
realmente confiar nas pessoas da igreja, use as Escrituras e as
Promessas da Bíblia ou promessas caseiras da Bíblia como
seu próprio livrinho. Estes são meus próprios livros caseiros
que eu fiz e eles têm diferentes leituras aqui. Apenas uma
pequena leitura como essa, diz: Eu vou cortar uma estrada
através de todas as minhas montanhas e fazer o meu nível de
estradas (Isaías 49:11).
Você sabe, algo assim em um momento em que você enfrenta
desafios monumentais pode realmente, realmente, encorajá-lo
e lhe dar esperança. Confirma que você está no caminho
certo. Que você está indo na direção certa.
Eu acho que muitas pessoas, se tivessem recorrido a esse
método de discernimento, não teriam tanto problema. O
Senhor seria capaz de refreá-las de volta com mais facilidade,
dando-lhes uma palavra sobre a qual poderiam meditar e que
se aplicaria à sua situação. E isso é tão maravilhoso sobre o
uso de confirmações, é que eles estão tão no alvo, que há
momentos em que você diz "Uau, eu não acho que eu poderia
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ter dito melhor!" Obrigado Senhor! ”E“ De todas as páginas
do livro, você me deu essa leitura. É exatamente o que eu
precisava ouvir.
Então, eu quero encorajar todos a pressionarem e ouvirem o
Senhor e persistirem com isso. Por ser uma habilidade, assim
como a digitação é uma habilidade, dirigir é uma habilidade.
Leva tempo para aprender. Não desista só porque você falhou
- essa é a pior coisa que você pode fazer e é isso que o diabo
quer. Ele não quer que as pessoas percebam claramente a voz
de Deus em suas vidas. Ele quer semear confusão, então não
desista.
Deus te abençoe!

(Tag Along Monsters) Monstros Pegajosos, Como
Você Cai ...
12 de dezembro de 2014
Aqui quero compartilhar com você uma mensagem que
escrevi. Haverá uma mensagem do Senhor na próxima
mensagem depois disso. Isso é basicamente algo que escrevi
com base na minha experiência. Eu os chamo de Tag Along
Monsters (Monstros Pegajosos).
Os demônios são oportunistas e monstros que caminham
unidos. Deus nos deu um lugar terno em nossas almas, um
lugar onde Ele fala sem palavras. Um lugar no nível do
intestino onde Ele guia.
Está escrito: “E teus ouvidos escutarão uma palavra por trás
de ti, dizendo: Este é o caminho, andai vós nele, quando vos
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virardes à direita e quando vos virardes à esquerda.” Isaías
30:21.
Mas, nossos inimigos insidiosos, viciosos, e acusadores dos
irmãos estão constantemente usando isso contra nós em nossa
caminhada. Sabemos quando ofendemos a Deus com algum
pensamento, ação ou ação de pensamento. Este é o Seu dom
para nós, para nos manter espiritualmente saudáveis. Mas o
que fazemos quando reconhecemos nossa falha? Bem, eu
posso te dizer que por anos, eu corria e me escondia. Eu tenho
andado com o Senhor por 25 a 30 anos e não posso dizer
como passei muitos, muitos anos correndo e me escondendo
depois que estragava tudo.
Mas, em geral, tendemos a nos esconder e evitá-lo, assim
como Adão e Eva fizeram no jardim. Os malvados estão lá
nos encorajando a fazer o que de alguma forma suspeitamos
ou sabemos que está errado. Eles estão dizendo: "Oh, tudo
bem, realmente. Você consegue fazer isso. Deus não se
ofenderá. Ou, "Ele vai te perdoar, realmente. É só uma
coisinha.
E uma vez que cometemos a falha, os demônios voltam e
dizem: “Veja? Você não é boa em nada, você não pode ser
fiel por uma hora. Agora Deus está com raiva de você - Ele
não vai ouvir suas orações! Você não é digno dEle. E esqueça
de ministrar aos outros!
Neste ponto, corremos para se esconder em vez de correr para
os braços que Ele espera. Todo o tempo, ele está olhando com
misericórdia e compaixão. Este outono, que Ele mais
provavelmente permitiu que nos humilhe, é nossa
oportunidade de crescer em humildade e fé. Ele está
esperando de braços abertos e beijos, para nos receber de
volta à comunhão, querendo nos fortalecer e nos assegurar do
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Seu amor, que é impossível de ganhar. Ele nos ama porque
Ele é Deus. E o amor é a sua natureza - Ele não pode se
ajudar. Ele é amor! Ele nos criou para ter comunhão com Ele,
Ele gosta de nossa companhia. Ele não é como um pai
terreno, esperando que provemos o quanto somos bons antes
de transmitir Seu amor e aprovação a nós.
Então, o que podemos fazer? Quanto mais cedo nos
esquecermos de nós mesmos e nos voltarmos para Ele,
sabendo que Ele perdoará e restaurará nossa paz, mais cedo
seremos felizes novamente.
Esses pequenos monstros pegajosos sabem disso - então, eles
trabalham energicamente para causar uma culpa tóxica que
paralisa nosso relacionamento com Deus. Temos que
aprender a enganar os pequenos monstros e ir diretamente ao
Senhor quando não tivermos sucesso. Confesse nossa
fraqueza, nosso pecado e peça perdão com toda a humildade.
Isso precisa ser feito sem demora. Quanto mais demoramos,
mais monstros se acumulam em nossas costas, gritando como
somos inúteis e ruins.
Eles sentem um certo prazer em ver um cristão encolhido em
culpa, enquanto eles invisivelmente continuam nos
espancando com auto ódio e condenação. Oh irmãos, posso
me relacionar com isso - esse material é DESAGRADÁVEL!
E isso continua, a menos que tenhamos um golpe decisivo
nessas mentiras incapacitantes.
Não deixe que esses monstros pegajosos paralisem seu
relacionamento com o Senhor. Dirija-se diretamente a Ele
com toda confiança, sabendo que Ele irá perdoá-lo
imediatamente e paralisar sua companhia indesejada. Eles
terão que procurar em outro lugar por uma nova vítima.
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Às vezes, as consequências de nossos pecados perduram
enquanto consertamos os danos que causamos. Com toda a
humildade, receba isto das mãos do nosso Bom Pastor com
um coração dócil. Ele transformará o que foi destinado ao mal
em bem.
Seja ensinável, seja manso e confiante em Seus braços
amorosos e você TERRIVELMENTE chateará e até mesmo
deprimirá os pequenos monstros que trabalharam tão duro
para separar você de Deus.
Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a
angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o
perigo, ou a espada? Romanos 8:35
Então, em conclusão, eu só quero dizer que a coisa mais
ameaçadora do mundo para os demônios, para o reino das
trevas é um cristão discernente em íntima comunhão com o
Senhor. Essa é uma pessoa muito, muito ameaçadora. Assim,
eles fazem tudo o que podem para evitar que você se torne
íntimo do Senhor e aprenda a discernir a verdade da falsidade.
Seja encorajado, pressione e saiba que o Senhor está
misericordiosamente esperando para buscá-lo toda vez que
você cair. Rapaz, se isso não fosse verdade, eu não estaria
aqui agora!
O Senhor te abençoe e aumente sua sabedoria e
discernimento.

Arrebatamento Secreto, Três Dias de Escuridão,
Nosso Processo de Discernimento, Verdadeiro ou
Falso?
14 de dezembro de 2014
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Várias vezes me perguntaram o que eu achava das profecias
em que os escolhidos estavam esperando pelos três dias de
escuridão que aconteceriam antes do arrebatamento.
Conforme a profecia, durante esses 3 dias os escolhidos serão
arrebatados antes da Noiva, treinados por 3 dias, e retornarão
à Terra em corpos glorificados. Fui convidada para se juntar a
eles por uma das mulheres. Eu sinceramente procurei o
Senhor sobre isso sem querer uma resposta imediata, porque
eu não queria influenciar minha resposta pelos meus próprios
desejos.
Às vezes nossos desejos são tão fortes que eclipsam o Senhor
falando conosco, porque Ele é muito delicado e gentil. Parece
absolutamente fabuloso para mim, tenho que admitir. Eu
estava dividido entre cumprir minha missão e não ter tempo
suficiente por causa do arrebatamento iminente. De alguma
forma, ser permitido retornar à Terra durante a tribulação para
ajudar na colheita seria um sonho absoluto se tornando
realidade. Deixe-me dizer agora que essa ideia foi realmente
incrível e a resposta para todos os meus sentimentos
conflitantes sobre ser tomada antes do meu tempo, por assim
dizer.
Bem, o Senhor sabe como eu sou e como Ele estava me
aconselhando sobre outra situação com uma das mulheres
envolvidas, Ele mencionou isso para mim. Mas antes de lhe
dizer o que Ele disse, gostaria de levá-lo através dos meus
passos no discernimento e compartilhá-los com você. Quando
eu ouvi pela primeira vez sobre o arrebatamento secreto, senti
uma imediata verificação em meu espírito. No fundo do meu
intestino, algo não parecia certo - mas eu deixei meus
sentimentos de lado e ouvi pacientemente a explicação dada.
Então um teste mais firme no meu espírito me fez parar ali.
Eu levei para minha cobertura, que é o meu marido. Sua
reação imediata foi a mesma que a minha. Algo não parecia
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certo. Eu tenho que admitir que fiquei um pouco desapontada,
porque teria resolvido todos os meus problemas em não
terminar minha missão aqui na Terra.
O próximo passo é que Ezekiel foi ao Livro de Promessas da
Bíblia três vezes para uma confirmação do Espírito Santo. E
ele amarrou o espírito mentiroso antes de abrir o livro.
A primeira leitura que o Espírito Santo o levou estava sob o
título de Mentir. “Uma testemunha falsa não ficará impune e
aquele que fala mentiras perecerá” (Provérbios 19: 9).
Deixe-me parar aqui e dizer que não estou acusando ninguém
de mentir - mas eu não me importo com a solidez do seu dom
profético: só Deus é sem erros e perfeito. Todos nós
cometemos erros. Às vezes, um espírito mentiroso o
acompanha e isso significa que você pode ter uma conversa
perfeitamente boa e válida com o Senhor e pode haver uma
pausa e Ele pode, por suas próprias razões, permitir que esse
demônio interponha algo falso. Eu nem me atrevo a dizer
porque Ele faz isso, porque há muitas razões diferentes.
Todos elas são muito boas para as nossas almas. Nesse ponto,
não é o mensageiro de Deus que está mentindo, é um espírito
mentiroso dizendo algo falso. Então, por favor, não tire
conclusões precipitadas e, por favor, não acuse alguém de ser
um falso profeta ou que esteja mentindo.
A próxima confirmação estava sob o título Ciúme. A
Escritura que registrou com ele estava em Tiago 3:16:
“Porque onde há inveja e contenda, aí há confusão e toda a
obra do mal.”.
Eu quero tirar um momento e dizer algo sobre isso. Acho que
é muito importante nunca julgarmos o motivo de uma pessoa
quando recebermos uma profecia. Só Deus conhece os
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motivos dessa pessoa. Esse é o trabalho dele. Mas assumir
Sua autoridade e tomar isso sobre nós mesmos não está certo.
Isso é o que eu acredito. Quem sabe onde está a ambição
egoísta? E se foi estimulado pelo Espírito Santo? Pois esse é o
aspecto que Ele se comunica conosco. Poderia muito bem ser
uma intenção dos demônios, claro. E quando é uma profecia
enganosa, aqueles que a deram têm ambições egoístas e têm
motivos. Os motivos são nos confundir e causar divisão. Nem
todas as coisas que nos são dadas nas Escrituras se aplicam
necessariamente à situação. O Senhor pode estar chamando
sua atenção sobre ambição. É algo que precisamos apenas
sentar e discernir, e não ficarmos animados com isso. Olhe
para os aspectos que você sabe aplicar e deixe as outras coisas
passarem. Não caia em condenação, acusação e não seja
severo. Procure a dinâmica que rapidamente vem até você.
Em todo caso, se for ambição egoísta ou ciúmes do porque a
leitura em particular não foi uma boa indicação de que todo
esse conceito é verdadeiro. É outra bandeira vermelha.
A razão pela qual menciono as Promessas da Bíblia tantas
vezes é muito simples; Cada um dos capítulos é dividido de
acordo com o conteúdo, por isso é muito mais fácil discernir o
que o Espírito Santo está lhe dizendo nas Promessas da Bíblia
do que se você abrisse as Escrituras da Bíblia. Há uma grande
quantidade de informações conflitantes nas duas páginas,
dependendo de qual cópia você tem e do tamanho da
impressão. O bom deste livro é que ele está dividido em
tópicos e segmentos. Quando você, em espírito de oração,
pede ao Espírito Santo para guiá-lo através das Escrituras
usando As Promessas da Bíblia, você consegue encontrar
mais continuidade em sua resposta do que se você
encontrasse algo em duas páginas de sua Bíblia aberta que lhe
dessem diferentes situações do que aconteceu. Isso torna mais
fácil discernir. É por isso que gostamos tanto de usá-lo. Nós o
usamos há 30 anos. Fizemos um bom trabalho ao nos liderar,
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no que me diz respeito. Nós sentimos que nossas vidas estão
no lugar que Ele as quer. Sim, temos muito a aprender, com
certeza, mas sentimos que estamos no lugar certo no
momento certo. Amados, é inestimável ter esse tipo de paz.
Nós também vamos para as Escrituras. Muitas vezes usamos
isso como um ponto de partida. Por exemplo, Nós
receberemos uma Escritura de Tiago, e leremos isso no
contexto e entenderemos a situação e como ela foi entendida.
Às vezes, o Espírito Santo fala mais sobre a situação apenas
meditando sobre essa palavra simples. É isso que usamos para
discernir, porque isso é uma testemunha externa. É uma
segunda e terceira testemunha. Quando você não tem duas ou
três pessoas confiáveis para as quais você pode ir, para
confirmar, você está praticamente sozinho. Estar sozinho é
perigoso. Precisamos nos conhecer mutuamente pelo espírito
e aprender os caminhos do espírito e o movimento do espírito
para navegar através de nossas vidas, especialmente à medida
que as coisas se tornam mais traiçoeiras com traições e
pessoas sendo entregues à morte e assim por diante.
Precisamos ser capazes de dizer pelo espírito o que é
autêntico e o que não é.
A terceira e última leitura foi sobre Humildade. “O orgulho
de um homem o abaterá, mas a honra defenderá os humildes e
os espirituais” (Provérbios 29:23).
Este foi inconclusivo. Existem duas maneiras diferentes de
ver isso. Uma é dizer: “Bem, talvez eu seja orgulhoso demais
para aceitar algo diferente como esse e diferente do comum.
Talvez eu seja muito orgulhoso. ”Algumas pessoas diziam:“
Se o Senhor não disse isso para mim, então não é verdade.
”Esse tipo de leitura pode estar apontando para nós. Por outro
lado, pode ter a ver com orgulho envolvido no outro lado.
Não sabemos e certamente não queremos atribuir motivos a
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ninguém mais do que gostaríamos de ter motivos atribuídos a
nós. A combinação dessas três razões não sendo um sinal de
que essa profecia é verdadeira. Então isso é praticamente
derrubado.
Assim, em conclusão, o Espírito do Senhor em Ezekiel
colocou um sinal de advertência e depois confirmou-o com
três leituras.
Depois disso, meu doce e amoroso Jesus veio para me instruir
sobre uma situação para uma mulher que ama o Senhor com
todo o seu coração, mas que foi levada a um engano. O
Senhor disse algo muito gentil: “Eles estão equivocados.
Haverá apenas um Arrebatamento.”
Depois disso, eu fui às Promessas da Bíblia para ter certeza
de que era do Senhor e Ele me deu três confirmações e foi Ele
falando comigo. Além disso, Ele me contou algo sobre a
mulher com quem eu estava orando e o que Ele me disse era
verdade. Então, tudo naquela conversa com Ele provou.
Quero enfatizar que os demônios têm acesso a qualquer
conhecimento existente no mundo. Esta é uma pequena nota
para você - acho que isso vale a pena mencionar. Não deixe
isso confundir você sobre esse tópico, mas apenas algo para
lembrar. Então, eles podem ver a situação em que essa mulher
estava. Eles poderiam ter me dito isso e não teria sido um
conhecimento sobrenatural, mas informações internas, ao ver
a situação. Só porque você ouve, "Assim e assim vai estar à
sua porta em 30 minutos" não significa que é de Deus. Os
demônios podem ver muito bem quem está a caminho de sua
casa.
O verdadeiro conhecimento profético é saber o que vai
acontecer antes que aconteça, sem supor que se baseie em
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evidências, baseadas na observação. Tal como quando Paulo
disse ao capitão do navio que nenhum homem se perderia
após o naufrágio (Atos 27). A probabilidade de alguém ser
perdido era muito alta, então quando ele disse que nenhum
homem estaria perdido, ele estava falando do conhecimento
sobrenatural.
Agora, quero olhar para a profecia em si. Examine cada coisa
por seu próprio mérito. Primeiro de tudo, vamos olhar para os
três dias de escuridão. Minha experiência com essa profecia é
que há alguma substância nela. Veio de uma boa fonte
católica. Eu a baseei na pessoa que opera nos dons de
conhecimento, cura, milagres e viveu uma vida inacessível.
Houve outros também que profetizaram os três dias de trevas
que remontam a mais de 100 anos e relataram ter vivido vidas
santas. Isso é realmente importante que a fonte seja sagrada.
Sua versão sobre os 3 dias é que haveria um tempo perto do
final da Grande Tribulação, onde os demônios do inferno
seriam libertados na Terra e que qualquer um que estivesse
fora e não protegido pelos anjos do Senhor morreria
instantaneamente. As instruções eram para selar sua casa e
não sair por alguém ou alguma coisa. Outra parte era que
você ouviria vozes de parentes sendo imitadas por demônios
clamando para abrir a porta e deixá-los entrar. No final, o
Senhor e Seus anjos amarrariam e destruiriam cada último ser
humano e isso constituiria uma purificação da Terra do mal. .
Verdadeiro ou falso? Eu não estou convencida de uma forma
ou de outra em meu espírito. Eu não tenho uma forte
inclinação, então, sinceramente, não tenho certeza. Como as
fontes são boas, isso pode acontecer.
Minha conclusão é que, se eu precisar saber disso, o Senhor
vai me lembrar disso e me informar sobre os detalhes, se isso
for algo necessário para mim. Se não é necessário para nós,
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então estamos perdendo nosso tempo correndo para descobrir
se é verdade ou não.
Ao examinar a dinâmica da profecia: “Existe algum espaço
para vaidade e orgulho?” Já que isso especificamente fala
sobre os “chamados” especiais - então sim. Eu acredito que
há muito espaço para vaidade e orgulho. A próxima pergunta
que gostaria de fazer é: “Qual é o motivo e o fruto do
evento?” Creio que há uma possibilidade de bons frutos, já
que se fala em trabalhar para o Senhor trazer a colheita antes
do Arrebatamento. Isso parece bom e nobre para mim. “Pode
ser encontrado nas Escrituras?” Existem paralelos em Êxodo
e em outros lugares. “Isso concorda com as Escrituras?” Este
é o aspecto final e mais importante a ser considerado. É aqui
que ficamos aquém. Não, não concorda com nenhuma
referência ao Arrebatamento, pelo menos ao meu
conhecimento.
Então, minha conclusão sobre essa profecia é que ela é falsa.
Com isso dito, por favor - vamos lembrar que ninguém é
perfeito. Eu não sou perfeita. Estamos todos abertos ao
engano e se você acha que não está aberto ao engano ... siga
em frente.
Querida família, vamos nos diminuir, ficar pequenos,
escondidos no coração do Senhor onde é seguro. Não vamos
criticar ninguém nem acusar. Não vamos supor que sabemos
mais do que os outros. Vamos apenas manter nossos olhos e
ouvidos em Jesus e clamar a Ele por respostas. Não há nada
de errado em examinar algo e testar os espíritos para ver se
eles são de Deus. Não há nada de errado em examinar uma
profecia ou uma doutrina. Isso não é criticar os outros. Isso é
apenas sensato e sábio. Temos que fazer isso de vez em
quando. Nós não temos que colocar uma condenação sobre
eles se eles cometeram um erro. Isso é totalmente
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desnecessário e o que faz é ferir o Senhor. Não só prejudica
essa pessoa, mas também prejudica o Senhor.
Este é o corpo dele e precisamos tratá-lo com luvas de pelica
como se fosse uma criança. Você não quer desencorajar ou
ferir ninguém. Se confiarmos que o Senhor vai fazer o
caminho direto para nós e não nos permitir sermos enganados,
isso também é importante. Muitos demônios saíram pelo
mundo e são muito espertos tentando enganar até os eleitos.
Se permanecermos pequenos e ensináveis, não confiando em
nosso próprio entendimento, creio que o Senhor não permitirá
que sejamos enganados por muito tempo. Se tivermos um
coração sincero e estivermos buscando a verdade e somente a
verdade, eventualmente chegaremos à verdade. Se estamos
tentando defender algo como uma ideia favorita e lutamos
contra todas as outras formas de lógica relacionadas a ela ...
então estamos em apuros, porque então temos um apego a
algo. Nosso apego é mais forte do que saber a verdade e isso
não é bom.
Em conclusão, quero citar esta Escritura, porque sinto que
isso se aplica aqui: Confia no Senhor com todo o teu coração,
e não te apoie em teu próprio entendimento. Em todos os teus
caminhos, reconhece- o, e ele direcionará as tuas veredas.
Não sejas sábio aos teus próprios olhos; teme ao Senhor, e
afasta-te do mal. Isto será saúde para o teu umbigo, e medula
para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens, e com
as primícias de todos os teus ganhos; assim, se encherão os
teus celeiros abundantemente, e as tuas prensas irromperão
com vinho novo. Meu filho, não desprezes o castigo do
Senhor, nem te canses da sua correção; porque a quem o
Senhor ama, ele corrige; assim como um pai ao filho em
quem se deleita. (Provérbios 3.5-12)
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O Senhor se deleita em todos nós, especialmente aqueles que
estão realmente comprometidos em servi-Lo. Você olha para
a profecia à luz disso. Onde quer que as profecias venham, as
intenções foram boas e obviamente elas amam o Senhor o
suficiente para servi-Lo com todo o coração e com toda a
vida. Precisamos encorajar um ao outro quando surge um erro
que talvez tenhamos cometido. Precisamos dizer: "Tudo bem,
cometo erros todos os dias".
O ponto principal é que, se não tivermos essa atitude,
estaremos orgulhosos e, se ficarmos orgulhosos, ele vai dar
uma boa queda em nós. Ele vai remover sua cobertura e
permitir que os demônios nos façam tropeçar. É muito
importante que recebamos a verdade dEle e estejamos
dispostos a ser corrigidos. Quando somos corrigidos ou
quando alguém é corrigido, devemos ser muito gentis,
amorosos, bondosos e compreensivos. Se estivéssemos no
lugar dessa pessoa, teríamos feito a mesma coisa.
Deus te abençoe família.

Discernir Entre as Três Vozes Ouvidas em Oração
20 de Dezembro de 2014
Gostaria de compartilhar com você três coisas que aprendi ao
longo dos anos sobre como ouvir o Senhor e saber com
certeza que é Ele quem você está ouvindo. O título disso é
“As Três Vozes do Espírito”. A vida seria muito mais simples
para as almas que realmente querem ouvir e obedecer a Deus
e agradá-Lo, se elas pudessem apenas ouvir Sua voz
claramente e saber com certeza, é Jesus.
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Eu consistentemente, em toda a minha vida cristã, ouvi três
vozes diferentes que vêm de três fontes diferentes no espírito
durante a oração: a voz da minha mente, que soa como o que
chamamos de "conversar conosco". No dia-a-dia, é um
diálogo contínuo de opiniões e conversas. No entanto, quando
estamos ouvindo seriamente, o Senhor tende a nos dizer o que
queremos ouvir.
A segunda é a voz do demônio, que soa afetuosa, razoável,
persuasiva e muito compatível com nossos próprios
pensamentos e desejos. Diz-nos o que queremos ouvir ou o
que faz sentido. Outras vezes, acusa-nos ou a outras pessoas,
levando-nos a julgamento, o que os demônios sabem que é
uma maneira de abrir a porta para eles entrarem e nos
peneirarem. Se eles não puderem mentir para nós sobre coisas
boas para nos deixar fora do curso, eles mudarão para o modo
de desânimo.
E terceiro, a voz do Senhor, que também soa afetuosa,
razoável e muitas vezes muito parecida com o que às vezes
percebemos ser nossa, porque Ele está sempre renovando
nossas mentes com os Seus pensamentos. Sua instrução é
gentil e não nos provoca a julgar os outros. Antes, Ele nos
encoraja a ser longânimo com eles, como Ele é conosco.
Então, essas são uma espécie de visão clara dos três
personagens diferentes das vozes que ouvimos quando
estamos orando e estamos no espírito.
Agora, como tudo começou para mim, comecei a ouvir do
Senhor escrevendo no meu diário. Eu registraria meu coração
e meus sentimentos, meus desejos e então esperaria e ouviria
o Senhor responder. No começo, isso pareceu funcionar
lindamente - mas então comecei a perceber contradições e
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coisas que estavam previstas que não aconteceram. Bandeira
vermelha!!!
É por isso que não posso simplesmente escrever de forma
indiscriminada o que ouço. Eu tenho que ir mais fundo. As
Escrituras dizem em 1 João 4: 1: Teste os espíritos e veja se
eles são de Deus.
Ok, então como vamos testá-los? Bem, muito tem a ver com
ouvir com muito cuidado a atitude e o comportamento do que
você está ouvindo. Como eu disse, parece que estamos
falando com nós mesmos e soando como um Deus mais
majestoso e autoritário. O segundo parece muito carinhoso,
razoável e persuasivo - esse é o demônio. O som do Senhor
também é carinhoso e razoável, mas é gentil e não nos
provoca em julgar os outros. E deixe-me dizer que os
demônios são realmente espertos. Eles farão isso - eles soarão
como o Senhor e não vão te provocar para julgar os outros.
Eles vão tornar um pouco mais difícil para você saber. Mas há
aquele espaço doce em seu espírito, no seu íntimo, onde você
sabe que sabe que sabe que é o Senhor.
Às vezes acho muito difícil ter certeza de que é o Senhor
quando estou me comunicando com Ele sobre algo ao qual
estou ligado. As pessoas dizem: “Bem, mas eu ouço o Senhor
em meu coração”. Mas aqui está o que as Escrituras dizem em
Jeremias 17: 9: O coração é enganoso acima de todas as
coisas e além. O coração é perverso e insondável. Quem
pode saber disso? Então isso é complicado também! O que
está em nossos corações nem sempre é o que é sagrado e
correto e divino.
Então, eu era muito jovem no Senhor e insegura e essas
contradições me deixavam em pânico, especialmente porque
eu tinha sido uma praticante da Nova Era por 12 anos antes
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do Senhor me resgatar. Eu queria basear toda a minha vida
naquilo que o Senhor me disse para fazer, porque eu fiz uma
bagunça da minha vida nos primeiros 33 anos. Eu estava tão
cansada de "seguir minha estrela". Deixe-me dizer, eu estava
pronta para obedecer e seguir o Senhor.
Quando fui salva pela primeira vez, minha primeira
experiência de ouvir o Senhor falar comigo foi através das
Escrituras. Eu abri minha grande nova Bíblia da família três
vezes em oração. Eu nunca esqueci essas leituras. Mal sabia
eu que elas definiriam minha missão na vida. Eu nunca
esperei nada parecido com essas leituras, então eu estava
separado delas. Elas eram Moisés e a sarça ardente: saí da
sarça ardente que te fiz ouvir a minha voz. A segunda foi a
história de Ester, jejuando em oração. E a terceira foi o
chamado de Jeremias para falar sobre as coisas que o Senhor
me mostrou que precisavam de correção e encorajamento.
Então, verdadeiramente, o Senhor direciona nossas vidas
individualmente na Bíblia e há mérito em buscar uma palavra
dEle diretamente através das Escrituras. E até hoje, essas
palavras ainda definem minha missão. Eu acho que é apenas
uma questão de confiar que Deus vai abrir a Bíblia para a
página certa. É uma confiança infantil. Não é fácil para nós
porque somos tão mentais e tão controladores. A ideia de
deixar o controle e permitir que algo se abra para a coisa certa
é realmente assustador e estranho para nós.
Mas é uma questão de deixar ir e pegar a mão do Papai, como
uma criança pequena, como uma criança de 3 anos ou uma
criança pegaria a mão do Senhor e apenas andaria com ele.
Ele não perguntaria "Bem, para onde estamos indo? O que
nós vamos fazer? E quando voltaremos para casa? ”Ele não
iria entrar em todas essas ginastas mentais para garantir seu
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futuro. Ele apenas pega a mão do Senhor! É isso que vai para
as Escrituras para uma confirmação.
Ok, quero dar a você um exemplo de três vozes claras sobre o
mesmo assunto que você as ouviria em seu tempo de oração e
as escreveria, acreditando que era Jesus falando com você.
A primeira voz. Quando comecei a cantar, queria ter uma
voz poderosa e, em oração, quando estava procurando o
Senhor, ouvi: "Trabalhe sua voz e ela será poderosa".
Ok, a outra voz: “Sua voz será muito mais poderosa do que
aquela cantora que você tanto admira. Ela é muito boa, mas
sua voz é excelente. Trabalhe dia e noite e você chegará lá.”
Ok, essa é a segunda voz.
A terceira voz: “Sua voz é única para você, assim como
outros cantores têm sua própria beleza. Não copie outros
vocalistas. Trabalhe consistentemente e, com o tempo, você
florescerá em seu próprio país.”
Ok, então, uma pequena pergunta aqui - qual você acha que é
o Senhor?
1) "Trabalhe sua voz e ela será poderosa."
2) “Sua voz é excelente. Trabalhe dia e noite e você
chegará lá.”
3) "Sua voz é única e floresce em sua própria
singularidade."
Bem, na primeira, eu estava ligado a ter uma voz poderosa.
Isso é um aviso, uma bandeira vermelha. Tudo o que você
está ligado, você provavelmente dirá a si mesmo. Além disso,
eu senti um cheque no meu espírito quando ouvi isso.
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OK, a segunda - toca na minha vaidade. Julga e critica outro
cantor e me orienta a praticar demais, o que pode até levar a
danos vocais.
E a terceira voz contradiz o meu desejo, mas me encoraja a
ser quem eu sou.
Então, depois que o tempo acabou, comecei a ver que esse
não é meu estilo, ser poderosa. Isso não é o que vem
naturalmente para mim como uma forma de expressão na
música. E não apenas isso, mas as canções que o Espírito
Santo me dá não são adequadas ao poder, mas à gentileza e
suavidade. Mais tarde, descobri que estava dizendo a mim
mesma: "Você terá uma voz poderosa", porque é isso que eu
queria ouvir. Eu estava ligada a isso.
Então, aprendi depois de muitos anos de fracassos que você
não pode confiar apenas em uma palavra que se aplica aos
seus anexos. Ou devo dizer que você não pode confiar em
qualquer palavra que ouve. Você tem que discriminar, como
as Escrituras nos instruem.
Quando estamos em adoração e chega a hora de nos
sentarmos em silêncio diante do Senhor e ouvirmos, há um
potencial para três vozes diferentes serem ouvidas. Mas
somente UMA é a voz de Deus. Se você apenas escreve
indiscriminadamente o que está ouvindo, corre o risco de ser
direcionado para um caminho que não é seu pela sua própria
carne, ou por demônios que o guiarão para o julgamento, o
que trará repercussões. Basicamente, eles estão preparando
você para uma queda, porque eles sabem que quando você
julga, você sai de debaixo da cobertura de Deus, e então eles
podem entrar e peneirar você.
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Mas quando você claramente discerne Jesus falando com
você - você analisou as três opções e decidiu: "Este é o
Senhor. Eu posso sentir isso em meu espírito e não há nada
que indique que é do inimigo. ”Quando você claramente
percebe que Jesus está falando com você, o mundo inteiro
pode vir contra você. Eu poderia perder minha voz por um
mês para laringite, ou não ter nenhuma oportunidade de
cantar e isso não teria importância. Porque o Senhor me deu a
Sua palavra sobre a minha voz, e tudo o que tenho a fazer é
ter fé no que Ele me disse.
Então, isso é realmente importante, amados. Não escreva
apenas o que você ouve. Por favor! Por favor! Discrimine,
como as Escrituras nos ensinam a fazer. Teste os espíritos.
Você não quer acabar em um beco sem saída mais tarde,
porque você acabou de pegar a palavra de ninguém para isso.
Bem, o Senhor te abençoe e ajude a todos a ter um melhor
discernimento.

Obstáculos Demoníacos que Impedem de Ver e
Ouvir Jesus
15 de fevereiro de 2015
Recebi uma linda mensagem do Senhor que, na minha
opinião, será realmente edificante para minhas irmãs noivas
também.
Eu tenho tido problemas monumentais em ver e ouvir o
Senhor claramente, ultimamente - até o ponto em que acabei
de desmoronar em lágrimas. Você sabe, eu adoro postar
coisas que Ele diz para mim, mas eu não posso postá-las a
menos que Ele fale comigo, então isso é parte da tensão disso.
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A outra parte é, eu amo estar com ele e é tão reconfortante
estar com ele e é de onde vem toda a minha força. Então,
cheguei a esse ponto novamente hoje e disse: "Senhor, eu não
posso mais viver sem você. Eu simplesmente não posso. Você
precisa fazer alguma coisa.
E quando Ezekiel e eu nos sentamos para fazer nossas
devoções e leituras juntos, Ezekiel abriu nosso livro Crônicas
da Noiva para a entrada que era do Dia dos Namorados de
2007 - uau!
E isso é o que disse. Ele resolve esse problema. Aqui estamos
no Dia dos Namorados.

"Feliz Dia dos namorados"
Minha descrença e medo da decepção
14 de fevereiro de 2007
O Senhor Jesus está muito presente diante de mim.
"Por que você me evita?" Ele disse.
Eu estava me ocupando com muitas coisas e
encontrando desculpas para não entrar em oração. Eu
acredito que isso foi resultado de uma falsa culpa.
Muitas vezes eu me senti culpada por fazer coisas
que eram a vontade de Deus, mas eu não tinha
certeza disso na época, então fiz o melhor que pude
para discernir o que mais O agradaria. Mas o inimigo
envia espíritos mentirosos que acusam quando somos
inocentes, para que evitemos a presença de Deus.
Ok, agora, isso foi do diário de 2007. Curiosamente, esse é o
problema EXATO que eu estava tendo hoje. Eu pensei que
tinha feito algo para ofender o Senhor, ou que eu não tinha
me arrependido o suficiente, ou que eu não reconhecia meus
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pecados e Ele estava me esperando. Uau, o problema exato, 8
anos atrás.
Antes que eu tivesse a chance de responder em
resposta à sua pergunta: "Por que você me evita?"
Ele disse: “Medo. Você está com medo. Você
adquiriu esse hábito através da desobediência
porque estava com medo do que Eu diria. Mas
agora que você está fazendo todo o esforço para
ser obediente, não há motivos para temer. Quero
falar com você face a face, desse jeito, todos os
dias.
Agora, isso não é só para mim, pessoal. Isto é para vocês
também. O Senhor ama ouvir, amar estar com Sua Noiva e
adora se comunicar com vocês.
Eu começara a temer a decepção. Ele respondeu ao
meu pensamento não dito como sempre faz: "Eu sei
que você tem medo do engano, mas enquanto você
permanecer humilde, você não precisa temer que
Eu permita que você seja enganada".
(Eu só posso orar para que Sua graça me avise
quando eu não for humilde e estiver entrando no
pecado do Orgulho, o pecado mais difícil de
reconhecer em nós mesmos.)
Eu estava ouvindo, mas não escrevendo porque eu
não tinha certeza se era Jesus ainda.
Ele disse: “Eu quero que você esteja escrevendo
essa conversa. Sobre esse medo de repreender; Eu
não sou um homem que diz coisas injustas e
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coloca julgamentos injustos sobre você. Eu sou
Deus ... lembra? Você é Minha Noiva.
Eu me sentia tão indigna, tão envergonhada que nem
sequer conseguia olhar para Ele, embora estivesse
segurando meu rosto em Suas mãos e eu senti,
ternamente olhando nos meus olhos.
“Você ainda não sabe como me sinto em relação a
você ... o que você significa para Mim ... e você?
Você ainda não sabe, não é? Somos Uma carne,
minhas amada, quero que você ande comigo todos
os dias, conversando e caminhando juntos de
mãos dadas. Somos Um."
Agora, eu gostaria de ficar de lado aqui, quando Ele diz que
somos Uma carne, Ele está falando através da comunhão. E
eu recebo comunhão todos os dias.
Eu estava perguntando a Ele mais cedo: "Já que
temos que estar nesta Terra, você não poderia falar
comigo o tempo todo?" E percebi quando comecei a
orar esta noite, que tenho estado nervosa em torno
dEle nessas experiências, embora eu tenha tido
confirmações sólidas e o discernimento de meu
marido de que esse era de fato o Senhor e não um
espírito familiar.
Apesar do lindo casamento que tivemos, desse
maravilhoso palácio, e nadando juntos, eu ainda me
sinto tão formal com ele. Quando Ele disse isso,
percebi que a falsa culpa estava por trás de nossos
encontros.
Puxa, eu me pergunto quem poderia ter enviado isso em??
Essa falsa culpa ... hmmm.

334

No entanto, quando Ele olhou para mim, senti-me
como um vapor que se fundiu em Seu ser. No
entanto, continuei me sentindo inibida em Sua
presença.
Jesus disse: “Eu quero começar com um novo
nível de confiança. Um que nos permitirá
comunicar claramente. Há muito a dizer-lhe e
ouvi suas reflexões hoje à noite sobre "Quem será
meu instrutor no Céu se estivermos
constantemente aumentando em compreensão?"
Bem, a resposta é: Eu serei; não só no céu mas
aqui também. Nós somos Um, e é o Meu desejo e
intenção que falamos familiarmente, não através
de um vidro sombriamente. Não através de um
véu nem de um túnel, nem de forma alguma
impedido. Esse é o meu desejo.
Comecei a chorar porque essa é a coisa mais
maravilhosa que tenho que esperar no Céu: não há
mais confusão.
Ele respondeu: "Minha amada, minha preciosa,
não mais confusão, aqui e agora."
Eu pensei nisso por um momento.
"Você concorda?" Ele perguntou.
"Senhor, eu concordo, por favor, ajude minha fé."
Jesus respondeu: “Você espera que eu deixe você se
defender sozinha? Você acha que sua descrença
vem como uma surpresa ou me pega
desprevenida, como se eu não previsse isso e já
tivesse uma provisão para isso? Eu já conquistei
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todos os seus inimigos, lembra? Ele me olhou com
ternura e um pouco magoado. “Você ainda tem
muito a aprender sobre Mim, e como eu amo,
honro e prezo você. Quão profundamente desejo
estar com você - totalmente presente,
familiarmente. Assim como estamos agora neste
momento.
“Feliz Dia dos Namorados, de Mim e de todo o
Céu. Você não estará mais solitária. Desde que Eu
estou vindo para levá-la embora comigo em
breve, estamos preparando você para se
acostumar com a gente. (O Corpo de Cristo no
Céu, a Grande Nuvem de Testemunhas) Sua
transição será tão simples quanto caminhar pela
porta.”
E, você sabe - quando Ele disse que “todos os dias Ele queria
estar presente” para mim, Ele estava expressando o desejo de
seu coração como era no Jardim do Éden antes que Adão e
Eva pecassem. Sabe, Ele veio todos os dias para estar com
eles, no frescor do Jardim.
Bem, depois que eu li essa entrada durante nossas devoções
do Dia dos Namorados de 2007, eu apenas sentei e comecei a
chorar. Eu não pude fazer mais nada.
Senhor, você respondeu minhas orações, eu me senti tão
condenada e não sabia por quê.
"Eu te amo", ele disse, e começou a cantar uma música que
Ele me deu em 2013, na qual estou trabalhando agora, a
propósito. Eu provavelmente terminarei em uma semana ou
mais. Na verdade, é uma música em que ele cantou a melodia
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na primeira linha. O título da música é "I Love You" e é Ele
que canta para a noiva dEle.
O Senhor continuou: “Eu quero que a alegria de seu
semblante brilhe em Mim, seu Deus. Eu quero ver-me
refletido naquele rosto doce. Não deixe a descrença
assentar e refrear você mais, Clare. Não mais. Por favor
não mais."
Pensei na analogia que Ele deu: Sela e freio é dar àquele que
me controla totalmente tudo o que eu digo e faço.
Ele prosseguiu dizendo: “Muito do que Eu disse, você ouviu
e descartou como espíritos familiares e sua própria mente.
Eu quero que você ore pela graça para saber cada vez
mais a diferença. Você precisa saber a diferença mais
claramente. Muito do que Eu disse, você ouviu.
E eu meio que senti um pouco de frustração em Sua voz
quando Ele disse: “Então, agora aqui estamos novamente
neste lugar onde devo convencê-lo de que sou Eu e não
outro”.
Então, pedi ao Espírito Santo que me desse uma leitura para
confirmar, por meio das Promessas da Bíblia, que isso é Jesus
falando comigo: E eu abri em Hospitalidade. I Pedro 4: 9-11
é o que chamou minha atenção, e senti que tinha a unção.
Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem rancor. Como
cada um recebeu o dom, que ministre o mesmo dom aos
outros, como bons mordomos da multiforme graça de Deus.
Se alguém falar, que fale segundo os oráculos de Deus; se
alguém ministrar, deixe-o fazê-lo segundo a habilidade que
Deus dá; para que em tudo Deus seja glorificado através de
Jesus Cristo, a quem pertencem o louvor e o domínio para
sempre e sempre. Amém.
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E eu pensei sobre isso por um minuto e disse: "Senhor, eu não
entendo isso. Hospitalidade. Você está tentando apontar algo
que eu não fiz? Eu não estou cuidando bem do nosso hóspede
sem teto na casa da frente, e então você está escondendo a sua
presença de mim ... é isso que é? "
Então, eu abri as Promessas da Bíblia novamente, e abri para
provavelmente a leitura mais bonita de todo o livro: Porque,
como um homem jovem casa-se com uma virgem, deste
modo teus filhos casarão contigo. E como o noivo no dia do
casamento regozija-se com a noiva, deste modo teu Deus se
regozijará contigo.. Isaías 62: 5
Então, obviamente, não. Não era que eu fosse culpada de
negligência. Não - Hospitalidade tem a ver com meus
presentes.
Bem, nesse ponto, Ele disse: “É o seu presente, Clare. É seu
chamado ser uma luz no deserto deste mundo. Use seu
presente. Seu dom é ouvir e reconhecer-me também. É
por isso que você tem Hospitalidade.
Ok, tirando um momento aqui. Nós somos uma luz para o
mundo - e você não pode colocar uma luz debaixo de um
cesto - você precisa colocá-lo em uma colina. E muitos de
vocês que estão ouvindo isso, sabem que são chamados a ser
uma luz para o mundo - e isso é um presente. Um presente
para compartilhar. Portanto, é imperativo que você também
reconheça a voz do Senhor e descubra quando NÃO é a voz
dEle, para não enganar outras pessoas também.
Quero dizer, jamais podemos enganar as pessoas citando as
Escrituras ou apropriadamente, no contexto, falando sobre as
Escrituras. Mas, as pessoas FAMINTAS pela Palavra do
Conhecimento, uma Palavra de Sabedoria - elas anseiam por
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algo especial, uma palavra no momento. E, como Luzes do
mundo, o Senhor nos deu luz em nossos corações e em nossas
mentes, e nos fala por Rhemas - palavras iluminadas de Deus
que podemos falar sobre outras pessoas.
Então, é tão importante estar seguro quando você abre a boca
e sabe que é Deus falando através de você. Como luz, é nosso
dever certificar-se de que é Deus e não alguém ou alguém que
fale através de nós. Como você sabe, esse é um grande tópico
meu e eu tenho muitos vídeos sobre discernir o Senhor. E
aqui estamos nós, adicionando outro. Mas ele me deu
algumas técnicas que são bem legais, e eu vou compartilhar
com vocês.
Então eu perguntei: “Mas por que é tão difícil? O que está
parado no caminho? Em verdade, diga-me, Senhor, por favor.
Ele começou: “Você tem muitos inimigos tentando
confundi-la e roubar seu presente. Tentando erodir sua
confiança com falsa culpa. Eles não querem que você
tenha esse presente, e você terá que lutar por isso e lutar
para mantê-los também. Essa é a verdade nua.
"Uau! Então, se eu amarrar esses inimigos, vou reconhecê-lo
mais claramente?
“Eventualmente, sim. Mas você precisa trabalhar nisso e
ser diligente em atacar os monstros”.
‘Monstros?’ E eu pensei na minha mensagem sobre Monstros
Pegajosos “Tag-along Monsters”, que é uma técnica que os
demônios usam. Eles grudam pegajosamente em uma palavra
que o Senhor está dando a você.
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"Monstros", repetiu ele. “Ladrões. Demônios Mentirosos.
É aí que está o seu problema. Conserte isso e seremos
muito mais claros ”.
"Mas você não pode limpar o ar para mim? Eu pedi a Você
para fazer isso e orei durante nosso tempo juntos. ”
E Ele disse: “Eu preferiria ver você assumir autoridade e
ensinar outros também, do que fazer isso por você. Você
entende?"
"Sim, suponho que sim."
“Bem, por favor, Senhor - me dê alguns nomes. Como
ganchos nos demônios com os quais posso agarrá-los, para
que eu possa usar para limpar o ar."
Eu fui ensinado cedo em minha caminhada cristã que era
importante ter o nome dos demônios que estava oprimindo
você. Então pedi a Ele que me desse alguns ganchos.
Eu ouvi “Espíritos mentirosos, Espíritos Sedutores. Estes
são seus principais inimigos. Névoa, névoa do cérebro.
Cortinas. Vozes. Veículos de Distúrbio. Atropelamentos,
obstáculos e todos os veículos de opressão demoníaca.”
"Ohhh ... Isso é uma lista."
Agora estou sentindo a necessidade de renunciar e me
arrepender também, depois que Ele disse isso.
“Eu renuncio, Confusão, Autodúvida, Falsa Culpa e Espíritos
da Propaganda que mentem sobre o caráter fiel de Deus. Eu
renuncio a qualquer orgulho dentro de mim. Eu me arrependo
de todos os pensamentos orgulhosos. Senhor, eu apresento
meu espírito contrito a Ti e invoco sua fidelidade e
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misericórdia para perdoar meus pecados. Restaurar e proteger
o que você deseja fazer com e através de mim para os outros.
Pois está escrito: “O Senhor ouviu o desejo dos pobres. Seu
ouvido ouviu a preparação de seu coração. Bem-aventurados
os puros de coração, porque eles verão a Deus.
Eu encurtei isto, eu condensei isto, então eu lerei a versão
condensada: “Pois assim diz o Altíssimo e exaltado Aquele
que vive para sempre, Cujo nome é Santo. Habito com o
contrito e humilde de espírito, a fim de reavivar os corações
do contrito ”. (Isso foi tirado de Isaías 57:15 e Mateus 5: 8.
Você ouve o desejo dos pobres - Salmo 10:17).
Então o Senhor continuou: “Lá agora. Você tem uma
oração e uma técnica para limpar o ar e mover o coração
de seu Deus para responder às suas súplicas. Isso
realmente é uma ferramenta para você e para os outros
para limpar o caminho para o nosso período de encontro.”
A propósito, eu procurei por “Tryst” no Dicionário Webster e
ele diz “Encontro privado e romântico entre amantes”.
[Traduzido aqui como “período de encontro”.]
Ele continuou: “Oh, Clare. Eu quero que você ponha fim à
interferência. É muito importante para mim e para
aqueles que estão servindo. Por favor, cuide para que
funcione e compartilhe com o mundo. Honrarei estas
orações, tanto pelos fracos de coração e mente, como pelos
fortes que estiveram sob grande opressão”.
Quando recebi a comunhão, eu me vi como uma Noiva - mas
eu estava em um caixão com as mãos cruzadas sobre o peito e
com uma coroa de rosas chá. Eu estava viva - mas estava
dormindo. Eu orei e Jesus se inclinou sobre o caixão e pegoua pela mão e levantou-a.
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"Minha Noiva", disse Ele. “Não dorme mais o sono
daqueles que são surdos e mudos. Agora ela ouve a Minha
voz em novidade de vida, cheia de Alegria e Vida Eterna
”.
E quando me levantei, era primavera e tudo era novo, verde e
exultante. Incluindo eu!
E o Senhor começou: “Isto é o que tenho para você no Dia
dos Namorados. Nunca deixe que eles nos separem
novamente, Clare.
E quando Ele disse: “Nunca deixe que eles nos separem de
novo”, o que Ele estava falando era, NINGUÉM pode nos
separar de Deus - ninguém. Mas eles podem interferir nas
comunicações, o que nos faz sentir separados. Isso é uma
ilusão. Nós nunca estamos separados de Deus. Mas há
momentos em que nos sentimos distantes dEle, em que eu
citei em outras mensagens. Mas neste caso, quando Ele diz:
"Nunca deixe que eles nos separem novamente" Ele está
falando em comunicação. Assuma autoridade sobre as coisas
que estão tentando bloquear sua comunicação com o Senhor,
ou tentando efetuar isso de qualquer forma.
"Nunca deixe que eles nos separem novamente, Clare. Use
estas armas de guerra que eu pessoalmente te armei, e lute
bravamente, Minha Noiva. Proteja continuamente nosso
relacionamento e ensine os outros a fazer o mesmo.
Você é a Minha Amada. Eu te amo."
O fim da sua mensagem.
Então, qual é exatamente o ponto desta mensagem e seu
ensinamento?
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Bem, em primeiro lugar, o Senhor nos deu algumas novas
armas para usar contra o inimigo que está tentando interceptar
as comunicações entre o Senhor e você, e o Senhor e eu.
Essas são novas armas e eu realmente aprecio alguns
feedbacks daqueles que estão tendo a mesma luta, se você
notar uma diferença. E isso será importante, porque então
podemos encaminhar essas coisas para outras pessoas e elas
verão o que isso fez por você em sua vida, e ter confiança
para fazer o mesmo com suas próprias mensagens do Senhor
e seu próprio tempo de silêncio.
Alguns de vocês que estão lutando não vão mais lutar, vai ser
muito bonito.
E o segundo ponto disso, que é meio engraçado, mas, no
entanto, é muito importante - você notará que a mensagem do
Dia dos Namorados foi há oito anos para o DIA. Oito é o
número de novos começos. Sete é a conclusão, 8 é novo
começo.
Você notará no final que eu tive a visão logo depois que
recebi a comunhão, de me levantar do caixão.
Bem, eu tenho que dizer, pessoal - se há esperança para mim,
há esperança para você! Oito anos que levei, oito anos ... e eu
ainda estou me debatendo com o mesmo problema. Se você
acha que está com a cabeça grossa, ou obtuso, ou acha que é
um aprendiz lento ... ou acha que é indigno. Quero dizer,
qualquer coisa que você esteja pensando negativamente de si
mesmo - eu já manifestei isso na minha vida. Eu já fiz todas
essas coisas e EU SOU todas essas coisas.
E veja o que o Senhor fez comigo. Se Ele pode fazer isso
comigo, Ele pode fazer isso com você. Não poderia haver um
caso pior de voosidade e esquecimento, eu não acredito,
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poderia haver um caso pior do que o que eu sou. E eu não
estou dizendo isso de forma orgulhosa, porque não há
nenhum orgulho nisso - é bastante vergonhoso. Entenda, se
Ele pode fazer essas coisas comigo, e Ele pode me tirar dessas
coisas e me ensinar como ouvi-lo claramente - Ele pode fazer
isso com você. Eu prometo, ele pode fazer isso com você.
Esta mensagem é especialmente para aumentar sua fé, sua
esperança e confiança no Senhor. Espero que realmente ajude
você e por favor, faça-nos um favor e nos passe algum
feedback sobre essa técnica. Deixe-nos saber como você está
indo. Muito obrigada.
O Senhor te abençoe, família, e espero que essa mensagem do
Dia dos Namorados toque seu coração e facilite também a sua
comunicação com o Senhor. E eu adoraria seu feedback. Eu
tenho usado essas orações hoje e até agora tudo bem.
Veremos como o tempo passa e quão bem está funcionando.
O Senhor te abençoe.

Você Precisa Ter Um Verdadeiro Discernimento
25 de maio de 2015
Minha querida família, tenho outra mensagem para você hoje
à noite. Algo que eu acho que é realmente importante para
nossa saúde espiritual e sobrevivência.
Gente, temos que ir mais fundo com o nosso discernimento.
Isto é extremamente importante para a nossa sobrevivência.
Existe um lugar dentro de um lugar, tão profundo e pessoal
que NINGUÉM pode transgredi-lo. É o seu espaço de Deus,
sua consciência. E não qualquer coisa que o inimigo possa
penetrar. É protegido pelo Senhor.
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Este é um lugar sagrado. Preciso de todos vocês para cultivar
sua capacidade de ouvir deste lugar. Há muitos que saíram
com argumentos inteligentes contra algumas das relações
mais profundas que podemos ter com Deus. Eu quero dizer
que uma pessoa inteligente pode usar as Escrituras para
provar ou refutar a mesma coisa a qualquer momento. Eles
podem puxar todas as Escrituras para defender seu ponto de
vista, e outra pessoa com o ponto de vista oposto pode fazer
EXATAMENTE a mesma coisa. Temos que ser astutos como
as serpentes e mansos como as pombas, ou vamos perder o
relacionamento que temos com o nosso Senhor.
Quando você ouve um profeta e seu coração começa a
palpitar com fogo e amor a Deus - você acha que o profeta
está falando sob a unção do Espírito Santo ou em sua própria
carne? Pode uma pessoa falando de sua carne inspirar o fogo
de Deus em seus corações?
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e
elas me seguem; João 10: 27
Mas então vem um intelecto inteligente para semear a dúvida
em sua mente, sobre a autenticidade do que você ouviu. E
vocês, meus queridos, devem ter um discernimento sólido
para que você não seja influenciado por argumentos
inteligentes. Estes são tempos tortuosos, e até os Eleitos
podem ser enganados. É sua responsabilidade desenvolver a
sua percepção a partir do fundo do seu espaço de Deus, ou
você será desencaminhado por pessoas poderosas e sinais
mentirosos.
Porque o Senhor nem sempre envia argumentos inteligentes.
De fato, na maioria das vezes, é o Seu poder operando em nós
que testemunha que isso é de Deus.
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Paulo não disse: E eu estive convosco em fraqueza, e em
temor, e em grande tremor. E meu discurso e a minha
pregação não estava em palavras persuasivas de sabedoria
humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para
que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no
poder de Deus. 1 Co. 2:3
E o fogo que arde em seu coração, quando você ouve alguém
falando - esse é o poder de Deus. O fogo do Espírito Santo
leva você para as profundezas de um relacionamento com o
Senhor. Então, há grande necessidade de discernimento aqui.
Ou você ouve a voz de Jesus ou você não ouve. E alguns
estão sendo tentados por argumentos inteligentes para
negarem o que sentem e que sabem em seu coração que é
real.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e
elas me seguem;
Este é o verdadeiro discernimento. Para saber o que é verdade
nas profundezas do seu ser e não deixar ninguém roubá-lo de
você. Não há substituto para esse tipo de discernimento. Você
não pode raciocinar em discussão com o pensamento humano.
As pessoas distorcem as Escrituras para ajustá-las a seus
argumentos e distorcem seu pensamento para fora da
realidade e fazem com que você perca sua bênção. Esse
discernimento deve ser cultivado pela intimidade com o
Senhor. É algo muito mais profundo do que o intelecto e você
tem que tê-lo se quiser sobreviver.
Então, por favor, minhas queridas noivas. Aproveitem-se do
verdadeiro discernimento. Não permitam que os homens
roubem essas coisas de vocês, mas esconda-os no fundo do
seu coração. Não dê ouvidos ao inimigo que habilmente seduz
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com palavras de sabedoria. Você sabe em seu coração quando
é a voz de Deus. Apeguem-se a Ele e não dê ao inimigo a
oportunidade de roubar de você.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e
elas me seguem;

Seção 7
Mensagens Para lhe Dar Esperança:
O Que Está Te Esperando no Céu
Sua verdadeira casa
(Extraído de Crônicas da Noiva)
21 de setembro de 2007
“Como anseio por reunir você para mim mesmo. Prossiga
em direção ao objetivo de ganhar o prêmio pelo qual Deus
o chamou para o céu em Mim. Pois eu te trarei para a
alegria e a paz do teu lar eterno.
“Quando você chegar, verá almas indo e voltando, tudo
muito natural, tudo muito ordenado de acordo com o Meu
Propósito. Você verá que, assim como na Terra, Meu Povo
estará servindo, orando, louvando e trabalhando junto
com o Plano Salvífico para todas as almas, até o fim do
mundo.
“Embora glorificada e perfeita, você ainda se assemelhará
ao estado humano em que você viveu anteriormente,
apenas purificado, refletindo a Mim e Minha Própria
Imagem de forma autêntica e genuína. Vocês serão todos
perfeitamente humildes, com perfeita caridade divina,
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sabedoria e graça. Você vai me amar e um ao outro com
absoluta doçura. A santidade abundará e permeará todos
e todas as coisas, como nas palavras da preciosa canção de
Natal: "Tudo está calmo, tudo é brilhante". "Eu vou me
chegar até você, instantaneamente, sem o menor atraso
quando você me ligar. Eu estenderei o Meu manto sobre
você, e atrairei você de novo e de novo para o Meu
Coração, para que você possa beber plenamente das
consolações do seu Deus.
“Abençoados sejam os dias por vir, quando eu te tocar
com canções de alegria, com melodias festivas e
celebrações. Quão maravilhosa será quando eu for seu
Senhor, cingir-me com uma fina faixa de linho e começar
a esperar por você no Banquete de Meu Pai. Embora você
meça seus dias no momento com horas e minutos, não será
assim. No Céu não há sentido de tempo, pois não existe.
Todas as coisas são eternas e cada ocorrência,
circunstância e atividade simplesmente flui para dentro e
para fora.
“Vamos trabalhar na terra. Nós viveremos pelas almas e
pela salvação de cada um deles. Quantos forem salvos, nós
acompanharemos como uma Grande Nuvem de
Testemunhas. Vamos orar, intercedendo e ministrando ao
Coração de Nosso Deus em favor deles, e ajudando-os com
muitas graças, intervindo em suas vidas.”

O Céu e o Milênio Depois do Arrebatamento
1º de abril de 2015
O Senhor começou a falar sobre o Céu e o reinado de 1.000
anos. Então, este será um tema divertido para compartilhar
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com você - definitivamente será uma pausa bem-vinda de
todas as coisas pesadas.
"Você será tudo que você sempre quis ser no Céu. Todos
os vícios e pecados com os quais você lutou na terra, no
Céu terão desaparecido, vamos apenas dizer que será um
presente de casamento. Você será imediatamente
transformado e toda a doença de espírito será lavada. Ele
apenas vai descolar e lavar para revelar a Minha glória
habitando dentro de você. Uma transformação total ".
"Haverá aulas de aprendizado?"
"Não, eu mesmo te ensinarei. Você sentirá o desejo de
saber algo e eu o revelarei a você. Você sentirá o desejo de
tocar alguma coisa e sairá das pontas dos seus dedos,
cantar e aperfeiçoar o tom sem esforço sustentado
escapará seus lábios. Tudo parecerá mágico para você a
princípio, até que você se acostume a conhecer e fazer
tudo sem esforço.”
“Senhor, isso é difícil para eu aceitar! Não vamos todos
trabalhar juntos como equipes?
"Sim, equipes que você terá, experiências de aprendizado
que você compartilhará, mais como você chama de
laboratório. Você fará coisas junto com outros e
cooperação será tão alegre. Harmonia será algo que você
sempre desejou, mas que raramente teve. É inebriante
trabalhar juntos como Um, onde todos os muitos se
reúnem para trazer o bem, você vai adorar, seu profundo
desejo de trabalhar com grupos será totalmente satisfeito
da melhor maneira possível.
"Você procurará ver algo, e eu escoltarei você. Nada será
impossível para você, exceto o mal. Este é mais um
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presente, porque no Céu a porta foi fechada para o mal,
não entrará, não atrairá Minha filha, você não sentirá
nada de mal, isso também é um presente, uma graça que
lhe darei.
"Tudo no Céu é sem esforço."
"Poderemos ter pensamentos malignos?"
"Não, meu amor, você nunca mais terá pensamentos
malignos. Não porque os demônios não podem dar-lhe
buffets ali, mas também porque pela Graça Divina toda
maldade será lavada de seu sistema. Você será cintilante,
limpa e glorificada. Você Estará contente além de
qualquer coisa que você possa imaginar. Você verá o
futuro e saberá o que for necessário para você. Você
nunca mais vai adivinhar nada. Você nunca deixará de
Me entender novamente, ou a qualquer outra pessoa.
Você terá a visão perfeita nos corações, para que você
possa ajudá-los a escapar da morte e da decadência.
"Você terá perfeita discrição, oportuna e sensível. Você
entenderá os caminhos dos homens sem esforço e poderá
facilmente guiá-los de volta ao centro. Você parecerá
gloriosa, porque você será como a Mim. Como Eu de
muitas maneiras. Você vai amar quando Eu te
transformar. Você vai ser indescritivelmente feliz e
satisfeita.
"Eu queria compartilhar com vocês algumas das alegrias
do Paraíso porque você teve alguns dias muito difíceis, e
eu posso ver que isso enfraqueceu você e roubou sua
alegria."
“Oh Jesus, isso me dói tanto. As mentiras e calúnias ditas
pelas almas desinformadas. Oh, isso realmente me dói
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profundamente, e sei que é um espírito obtuso, uma parede de
tijolos que nunca consigo penetrar no meu tempo.
"Isso mesmo. Ainda não é a hora, mas minha promessa
para você, Clare, é que você estará trabalhando comigo
para abrir os olhos deles em cooperação com o Meu
Espírito. Quando voltarmos, muitas coisas serão
mudadas. Primeiro de tudo, haverá sinais e maravilhas no
céu que cortarão muitos rapidamente e instantaneamente
transformarão seus corações. Então você estará
trabalhando com argila macia e eu lhe darei sabedoria
como você nunca teve.
"Oh meu amor, como você vai se alegrar com a elegância
do meu plano, sua profundidade e largura, altura e
comprimento. Oh como é magnífico e sua sabedoria será
como as águas do oceano, você vai entender muito. E isso
fará com que você seja tão humilde que ninguém será
capaz de resistir à sua doçura".
"Eu estarei sempre com você, Jesus?"
“Você me conhecerá como Eu te conheço e nada nos
separará, nada.”
"Eu não entendo, eu pensei que haveria momentos
separados".
"Não distante como você entende em seu mundo. Nós
estaremos em completa união e você nunca sentirá a
Minha falta porque eu estarei morando dentro de você e
nada interromperá nossa doce comunhão juntos porque
no Céu não há pecado, não há orgulho. Tem suas
vantagens e desvantagens, porque vamos compartilhar
tristezas juntos, bem como alegrias".
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"Mas eu pensei que não saberia sobre os feitos da Terra."
"Não até o final da Tribulação. No entanto, você sabe
como você sofre quando eu sou rejeitado. Bem, sim, isso
ainda estará lá, você sentirá isso. Quando voltarmos à
Terra e trabalharmos com as almas, estaremos bem
conscientes dos meus sentimentos por suas ações e você
terá conhecimento instantâneo de como cada situação
deve ser tratada, até mesmo punições e correções. "
“Haverá muitas punições quando voltarmos? As pessoas
ainda serão duras e rebeldes? ”
"A princípio, você verá grandes melhorias nas atitudes de
homens e mulheres, mas a corrupção é profunda e
algumas se manifestarão rapidamente. Outras surgirá
lentamente, mesmo ao longo das gerações. Você será
capaz de ver claramente as consequências do pecado.
Vocês vão trabalhar para mudar isso, mas alguns, Clare,
nunca vão mudar, e para isso você deve ter coragem e
profundo entendimento para ser capaz de resistir a
decepções, mas Eu sempre estarei dentro de você,
trazendo profunda paz e alegria interior, não importa
quão tristes sejam as circunstâncias externas. "
"Haverá morte no Milênio?"
"Sim, haverá nascimento e morte, embora as
circunstâncias permitam uma vida mais longa e saúde
perfeita devido à atmosfera e ausência de pecado e
demônios. Ainda é uma pena que o mal se manifeste sem a
provocação do inimigo. Isto é a fraqueza de Adão e Eva.
Será um choque para muitos que o mal ainda possa
levantar sua cabeça feia sem assistência demoníaca.
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"Você terá alegria em tudo o que você colocar sua mão.
Você verá conversões, curas, restaurações e completa
transformação de corações. Isso lhe trará uma alegria
indescritível, como acontece com todos os anjos e santos
no Céu."
"Você vê, Minha Filha, tantos na Terra nesta hora de
muito de coração para ministrar, mas as forças aliadas
contra eles são tremendas, tanto de natureza pessoal como
de natureza impessoal. Poucas pessoas rompem essa
parede, para grande perseverança é necessária grande
confiança em Mim.
"Os próprios evangelistas devem ter corações muito
puros, humildade e uma unção do alto. Sua integridade
deve ser impecável. É por isso que trabalhamos tanto em
questões desse tipo. Eles não podem realizar o trabalho e
sustentar o calor da batalha ou segurar-se sob pressões
sem um profundo compromisso com a integridade e
fazendo as coisas do Meu jeito.
"No entanto, puxe a cortina para trás e o homem se torna
muito, muito pequeno em Meu plano. Os intercessores por
trás do homem são tremendos, fazendo-o parecer um
gigante, quando na realidade são os pequenos que são
responsáveis por sua aparente estatura. Desta forma, os
desejos daqueles que queriam ministrar estão satisfeitos.
E ainda há um tempo e uma temporada para todos. Eles
terão sua vez de tocar as almas com Meu Amor. Todo
mundo tem uma vez para fazer o que está em seu coração
para fazer, porque seus corações estão em conformidade
com o meu. "
"E quanto a adoração, Senhor?"
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“Agora você está falando de algo fora do reino da
compreensão. Quando você está adorando, você cessou
toda atividade humana e está no reino de Deus, seu
Criador. Você deixa de estar separado e é moldado em
Um com o seu Criador. Seus corações se expandem para
fora de si mesmo em adoração e quando você volta para si
mesmo, por assim dizer, você é totalmente renovado,
energizado e inspirado. Aonde quer que você tenha ido
com a adoração, quando você sai, está totalmente
desaparecido. Não há mais nada que eu possa dizer sobre
o culto porque é tão sublime.
"Você vai experimentar. Isso é tudo que posso prometer.
E você nunca mais será a mesma novamente. Você irá de
glória em glória, exatamente como está escrito."
"Senhor, há mais alguma coisa que você queira falar comigo
sobre isso?"
"Estou lhe pedindo para vigiar coMigo. Limite suas
interações às comunicações necessárias e retorne ao lugar
de intercomunhão profunda coMigo. Muito é transmitido
a você por meio dela."

SEÇÃO 8
ORAÇÃO, BATISMO DO ESPÍRITO
SANTO,
COMUNHÃO E LIBERTAÇÃO
A ORAÇÃO DE AMARRAÇÃO OBRIGATÓRIA
Revisada em: 10-07-15
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Use esta oração, sempre que for necessário, sempre que
houver problemas ou opressão no ar, todas as manhãs ou
pouco antes de entrar em seu tempo de oração.
~~~~Comece este exame da sua consciência em silêncio~~~~
Antes de entrarmos em oração, é bom pedir ao Espírito Santo
para revelar quaisquer erros ou negligências, e se arrepender
seriamente pedindo força, para que não os repitamos. Então
você pode passar pela lista, destacar o que você está se
arrependendo e gritar as coisas que você sabe que são
culpadas, então peça a graça para que você não as repita.

Confissão & Arrependimento
Eu renuncio e me arrependo de orgulho, rebelião, falta de
perdão; amargura, julgamento, ciúme; ganância,
desobediência, descrença, preguiça, negligência, egoísmo,
autopiedade, autoindulgência e glutonaria; raiva, depressão,
desespero; mentiras, (adultério, fornicação, impureza) e de
ouvir mentiras e acusações sobre o seu personagem e as
promessas que você fez para mim.
Oh Senhor, Tu és bondoso, misericordioso, fiel e verdadeiro.
Perdoe-me por ter ofendido você e meu vizinho. Conceda-me
a graça e força para não pecar mais, especialmente nos
lugares ocultos do meu coração. Jesus, por favor, envie-me
um espírito de arrependimento para aquelas coisas que eu não
reconheci nem me arrependi ainda.
Eu apresento meu espírito contrito a Ti Jesus, e invoco sua
fidelidade e misericórdia para perdoar meus pecados.
Restaurar e proteger o que você deseja fazer com e através de
mim para os outros.
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Invocação ao Senhor
"Senhor, ouves o desejo do pobre: o teu ouvido ouviu a
preparação do nosso coração. Nós nos apegamos à tua
promessa," Bem-aventurados os limpos de coração, porque
eles verão a Deus e Ele habitará nos seus corações ".
Confessar que não há nada que eu possa fazer para 'ganhar' a
sua comunhão, ouvir a sua preciosa voz, ver o seu rosto
precioso, nenhuma quantidade de jejum ou boas obras o
podem ganhá-lo, eu confio unicamente na Sua Misericórdia.
Eu estou fraco de coração e saudade de você, Como a corça
anseia por correntes de água viva, assim minha alma cuida de
você, ó meu Deus Eu anelo à sua misericórdia Senhor, por
favor, visite-me.

Faça Esta Oração Diretamente aos Demônios,
Em Voz Alta e Com Intenção
(Afugente os cães imundos da sua cozinha!)
Todas as referências a "nós" incluem a nós e a todos os
voluntários, membros da equipe, espectadores, amigos e todas
as nossas famílias.
Todas as referências a "trabalho" ou "obras" incluem nossos
sites, canais, podcasts, livros, gravações e PDFs, além de
todos os materiais produzidos para o Senhor.
Todas as referências a 'Equipamentos' incluem tudo o que é
usado para produzir trabalho para o Senhor, casa,
computadores, carros, eletricidade, etc.

Perdoe e Abençoe Nossos Inimigos
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Pai, eu perdoo e abençoo as pessoas que escolheram ser
nossos inimigos e oro para que Seu amor as cure e converta.
"Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem."

Adoradores de Satanás
No Nome de Jesus, eu amarro e desabilito todas as projeções /
projetores, armas enviadas contra nós, por praticantes do mal,
incluindo alguém ou qualquer coisa ligada a eles, ou sendo
usado por eles, junto com seus companheiros, líderes,
insubordinados e subordinados.

Demônios e Alienígenas
Em Nome de Jesus, eu amarro e incapacito todos: demônios,
demônios-alienígenas, com suas armas e qualquer coisa ou
coisa ligada ou sendo usada por você, que tem ou virá contra
nós junto com seus reforços, substituições e retaliações.

Armas de Matéria Negra
No Nome de Jesus, eu amarro e desabilito todas as armas de
matéria escura interdimensionais usadas ou a serem usadas
contra nós ou aqueles que devemos tocar. Pelo poder do
Nome de Jesus, eu desabilito e envio seus operadores,
veículos, reforços, substituições e armas de matéria escura
para o abismo, com toda retaliação amarrada, para nunca mais
voltar até que o Senhor os liberte.

A Proteção do Senhor
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O Sangue de Jesus nos protege de corpo, alma e espírito,
daqueles que se projetam e de suas projeções, bem como
protegem nosso trabalho e equipamentos, e são contra aqueles
enviados para nos impedir ou destruir.
"Senhor, livra-nos do mal, corte as cordas dos ímpios e
fortaleça um globo de proteção angelical que nos rodeia,
nossa propriedade e equipamento onde quer que formos."

Espíritos da Decepção
Em Nome de Jesus, eu amarro todos os espíritos de Jezabel,
Mentirosos, Religiosos, Sedutores, Enganadores,
Enganadores e Sedutores com seus grupos de apoio e todos os
seus líderes que nos enviaram contra nós. Assim como todos
aqueles que provocam todo tipo de pecado contra nós, a
saber;

Forças da Oposição
Medo do Homem, transtorno de estresse pós-traumático,
comportamento codependente, opressão, intimidação, pânico,
confusão, lutar ou fugir de reações químicas e emocionais em
nossos corpos, e toda a dinâmica da opressão; doença mental,
desequilíbrio cerebral, resposta à dor; ansiedade, medo, raiva,
depressão, desespero e suicídio; desejos insalubres,
glutonaria, ganho de peso, bulimia e perda de peso; dúvida e
incredulidade, falsa culpa, auto amargura, amargura;
Sintomas mentirosos, parasitas espirituais e físicos,
enfermidade, doença e morte, espíritos insípidos de peso,
fadiga, calor humano, fraqueza e sono; avareza, ganância,
orgulho, rebelião, oposição, autopiedade, confusão, distração;
inquietação, curiosidade, comportamento obsessivo
compulsivo; pornografia, excitação sexual, íncubos e
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súcubos, incesto, perversão, masturbação, prostituição,
homossexualidade, luxúria, adultério, fornicação, abuso
conjugal e violência….
* Insípido falta ou perda de vida, nitidez, vitalidade ou sabor; insípido; plano
morno: 2. sem vivacidade ou espírito; maçante ou tedioso; sal que perdeu seu
sabor.

Surdez espiritual - estupidez - cegueira e nevoeiro; preguiça,
ciúme, julgamento, condenação e fofoca contra nós mesmos e
outros; vozes enganosas, comunicação distorcida causando
mal-entendidos; contencioso, divisão, divórcio, alienação: Eu
declaro vocês, seus líderes e substitutos, todos amarrados e
permanentemente incapacitados no Santo Nome de Jesus.

Maldições Hexes Feitiços Fortalezas
3 vezes "Eu quebro e desabilito para sempre, toda maldição,
feitiço, desejo maligno, feitiço, selo, vínculo, maldição
geracional, laço de alma, restrição, designação, artimanha
diabólica e fortaleza em nome de Jesus, pois está escrito que
nenhuma arma forjada contra nós prosperará. " 3 vezes

A Glória
Senhor, peço-lhe humildemente que liberte a Glória e a
proteção que Você enviou com o Seu povo Israel, fogo no
meio deles onde quer que fossem.

Favor
Eu declaro o favor divino e sobrenatural, duplo favor, favor
adicional, favor abundante, favor ampliado, sobre nós e
nossas obras.

O Nome & o Sangue
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Obrigado, Jesus, pelo uso do Teu Nome e pelo poder que tem
sobre todo mal. Por favor, cubra-nos e santifique-nos, com o
Seu Sangue, para se conformar a Ti, Senhor, em Humildade,
Caridade, Coragem e Pureza.

Cura De Nossos Pecados e Ataques
Eu oro, Espírito Santo, para que Você passe por todos os
nossos seres - corpo, alma e espírito com Sua Glória e
aumente e restaure: amor aos outros, saúde, força, vigor, fé,
pureza, integridade, paz e alegria aos lugares que o inimigo, o
mundo e nossa própria carne contaminaram.

Restituição
Pai, humildemente te peço no Nome Santo de Jesus, para
restaurar sete vezes tudo o que o inimigo nos roubou. Nosso:
filhos, família, amizades, saúde e vigor mental, físico e
espiritual; Finanças, equipamentos, ministério, favor e todas
as áreas de nossas vidas.

Ação de Graças
Pai, por favor, mergulhe-nos em Seu Espírito de Gratidão,
Adoração e Amor Divino e ajude-nos a observar
continuamente Seu Sorriso.
Jesus eu confio em vós. Jesus eu confio em vós. Jesus eu
confio em vós. Amém.

COMO SER BATIZADO NO ESPÍRITO SANTO
Originalmente publicado na Revista Charisma 3/23/2010 J. LEE
GRADY
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Quando nos encontramos com Cristo e depositamos nossa
confiança nEle, somos "nascidos de novo" (João 3: 3) e
recebemos o Espírito Santo em nossos corações. Esta é a
decisão mais importante que iremos tomar. Isso aconteceu
com os discípulos de Jesus em João 20:22, que diz: "[Jesus]
soprou sobre eles e disse-lhes: "Recebam o Espírito Santo".
Mas antes que Jesus subisse ao céu, Ele disse a Seus
discípulos que esperassem em Jerusalém até que a "promessa
do Pai" viesse (Lucas 24:49). Ele lhes disse que, se
esperassem lá, seriam "vestidos de poder do alto". Em Atos 1:
8, Jesus disse a Seus seguidores que eles receberiam "poder"
para serem Suas testemunhas.
Então os discípulos esperaram em Jerusalém por muitos dias,
orando perto do templo. No dia de Pentecostes, que foi 50
dias depois da morte de Jesus na cruz, algo surpreendente
aconteceu. O Espírito Santo foi derramado na igreja primitiva.
Isso é descrito em Atos 2: 1-4. A Bíblia diz que quando o
Espírito veio, os discípulos ficaram cheios (outra palavra é
"batizados") com o Espírito.
Isso nos mostra que existem duas experiências separadas que
podemos ter com Deus. Uma é a salvação, na qual recebemos
o incrível perdão de Deus, uma nova natureza. O Espírito
Santo vem habitar dentro de nós, e Ele se torna nosso Mestre,
nosso Consolador e nosso Ajudador.
A segunda experiência é o batismo do Espírito Santo, no qual
o Espírito Santo, que já está em nós, transborda. "Batizado no
Espírito" significa "completamente imerso no Espírito". Jesus
nunca quis que confiássemos em nossa própria capacidade de
fazer o trabalho do ministério. Ele quer fazer isso através de
nós. Então Ele nos enche com o Espírito Santo, a fim de nos
empoderar com a Sua Habilidade.
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Quando temos essa experiência, o poder do Espírito Santo nos
enche de tal maneira que Ele se derrama. Além disso, quando
somos batizados no Espírito, "dons do Espírito Santo"
incomuns - listados em 1 Coríntios 12: 8-10 - começam a se
manifestar em nossa vida. Começamos a experimentar seu
poder sobrenatural. Esses dons incluem profecia,
discernimento, milagres, cura e falar em línguas estranhas.
Quando as pessoas foram batizadas no Espírito Santo na
igreja do Novo Testamento, a Bíblia diz que todos falaram em
línguas (veja Atos 2: 1-4, Atos 4:31, Atos 10: 44-48 e Atos
19: 1-7). . Muitas pessoas ficam presas em falar em línguas,
porque parece uma coisa estranha. Na verdade não é nada
estranho. É uma forma muito especial de oração que qualquer
cristão pode experimentar.
Quando oramos em nossa linguagem de oração celestial,
estamos louvando a Deus e também nos fortalecendo
espiritualmente. Falar em línguas nos ajuda a nos tornar
poderosos no Espírito. O apóstolo Paulo, verdadeiramente um
gigante na igreja do Novo Testamento, disse aos crentes de
Coríntios: "Agradeço a Deus que falo em línguas mais do que
todos vocês".
Ser batizado no Espírito Santo não é algo que você deve
qualificar. Qualquer cristão pode pedir, e Jesus está pronto
para fazê-lo. Você pode orar sozinho ou pedir a alguém para
orar por você.
Aqui estão os passos simples que você pode dar para ser
preenchido com o Espírito Santo:
1.

Prepare seu coração. O Espírito Santo é sagrado.
Ele é comparado a um fogo (veja Mt. 3:11), o que
significa que Ele purifica o pecado e queima aquilo
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2.

3.

4.

5.

que não é semelhante a Cristo em nossas vidas.
Certifique-se de ter confessado todos os pecados
conhecidos e ter preparado seu coração para o Seu
preenchimento.
Peça a Jesus para batizar você no Espírito. Você
não precisa pular nos aros para chamar a atenção de
Deus. Ele está ansioso para responder ao seu pedido.
Jesus é aquele que nos batiza no Espírito, então peça
a Ele - e espere que Ele responda.
Receba o preenchimento. Comece a agradecer por
este milagre. O poder do Espírito Santo está
enchendo sua vida. Se você sentir que sua mente está
obscurecida por dúvidas, apenas louve ao Senhor.
Concentre sua mente nele e não em você mesmo.
Liberte sua oração em línguas. No momento em
que você estiver cheio do Espírito, você receberá a
capacidade de falar em sua oração em línguas
celestiais. Você pode sentir as palavras borbulhando
dentro de você. Você pode começar a ouvir as
palavras em sua mente. Abra a boca e comece a
falar, confiando no Senhor para lhe dar essa nova
linguagem sobrenatural.
Algumas pessoas me perguntam: "Eu tenho que falar
em línguas?" Certamente Deus não vai forçá-lo a
fazer isso, e isso não tem nada a ver com a salvação.
Mas acredito que Ele oferece esse presente para
quem quiser. Pode ser considerado o menor dos
presentes - mas serve como um portal para o reino
sobrenatural e ajuda a introduzir você nas coisas
mais profundas de Deus.
Saia em ousadia. Depois de ter sido batizado no
Espírito Santo, uma das primeiras coisas que você
notará é uma nova ousadia. O Espírito Santo não
gosta de se esconder. Ele quer que você fale sobre
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Jesus para as pessoas ao seu redor - e Ele lhe dará
uma coragem surpreendente.

Comunhão
30 de julho de 2015
A bênção do Senhor está verdadeiramente conosco, família.
O Senhor teve um ensinamento sobre a comunhão hoje.
Antes de começar a compartilhar com você sobre o que Ele
tem a dizer, eu pediria que não entrássemos em nenhum
conflito, brigas ou discordâncias sobre quem tem a melhor
comunhão e o que é válido e o que não é, e "adoração pagã" e
o que não é ... tudo isso é abominável para o Senhor. Ele só
tem uma mensagem simples para a Sua Noiva hoje, e é sobre
você receber a comunhão. É muito, muito importante para
Ele, especialmente porque o nosso ambiente se torna mais e
mais escuro, você precisa ser fortalecido cada vez mais.
E eu gostaria de dizer que, na minha vida, receber a
comunhão todos os dias tem sido uma tremenda força para
mim e um ponto crucial na minha conversão ao Senhor.
Mesmo Smith Wigglesworth - um grande reavivalista recebia comunhão todos os dias. Que grande testemunho!
Então, é assim que Ele quer se manifestar para nós e
fortalecer Sua Noiva para a jornada, e ser Um com Ela fisicamente - através da comunhão.
O Senhor disse: “Eu quero falar com você sobre a
Comunhão”.
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Oh amados, esse é um assunto delicado ... meio que "zona
restrita", não é? Já que muitos estão em desacordo sobre o
que verdadeiramente é a comunhão.
"Não me tornei perfeitamente claro sobre isso? Pelo
menos sete vezes nas Escrituras?
"Se você acredita em seu coração e confessa com seus
lábios com toda a sinceridade, eu estarei presente para
você de uma forma milagrosa em comunhão. Este é o Meu
caminho provido, pelas vezes que você vive."
E quando Ele disse isso, senti que o que Ele estava dizendo
era: “Este não é o meu caminho ideal, mas é assim que
estou provendo para você, porque os tempos são muito
maus”.
"Eu já forneci as Escrituras para convencer qualquer
cético de que estou verdadeiramente presente no Pão e no
Vinho. Pode parecer pão e vinho, mas mesmo assim, eu
escolhi estar lá com você, para que você possa ser nutrido
para a jornada.”
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece
em mim e eu neles. João 6:56
Eu vou citar bastante o capítulo 56 de João, porque Ele o fez.
Mas eu queria lhe dar o endereço das Escrituras para que você
pudesse olhar por si mesmo.
"Não há absolutamente nenhum sentido em discutir sobre
a maneira pela qual as diferentes religiões se aproximam
da mesa de comunhão. Esse nosso ministério não é para
esse propósito. Mas, todas as crenças cristãs concordam
que eu declarei: 'Este é Meu Corpo e Meu Sangue'. Sua
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maneira particular de se aproximar da mesa de comunhão
pode ser diferente, no entanto.
"Mas você, Minha Noiva, deve ser nutrida em Meu Corpo
e Meu Sangue também. Esse é o nosso ponto de união
física: o pão se torna parte de você fisicamente, e por
causa disso, você e eu nos tornamos Um. Você é frutífera e
tem filhos espirituais, além de ser fortalecido para a
jornada.
"Se você é de uma igreja litúrgica e recebe a comunhão de
um padre, certifique-se de reforçar as palavras 'verdadeiramente, Jesus - este é o Seu Corpo, e
verdadeiramente - este é o Seu Sangue'. Desta forma,
qualquer falta de intenção para a destruição da igreja e da
fé de dentro para fora será contabilizado e compensado
em sua confissão. Sim, você irá reparar por qualquer falta
de fé pela sua profunda reverência e pela proclamação da
fé do seu coração. Honrarei a sincera oração de fé ”.
Eu acho que o que o Senhor está aludindo aqui é que, hoje em
dia há tantos tipos diferentes de ministros e sacerdotes, que
então dizem: “Este é o Seu Corpo e Seu Sangue” - eles
realmente não querem dizer isso, eles realmente não
acreditam. E o que o Senhor está dizendo é que, SUA
confissão de fé, que verdadeiramente é seu corpo e sangue ...
vai compensar a diferença por sua falta de fé.
"Posso dizer, eu SEMPRE honro a oração sincera da fé,
embora eu possa nem sempre responder da maneira que
você deseja. Mas, em assuntos de comunhão, eu o farei.
"Nem todos vocês concordarão coMigo. Vocês tem o
direito de discordar, mas eu lhes peço para considerarem
que nestes tempos em que vocês vivem, o que parece ser a

366

verdade do lado de fora às vezes é carente de forma
interna e isso é para ser considerado em qualquer igreja
que você recebe a comunhão.
"É um mistério de redenção e salvação, santificando-te
por toda a eternidade."
E então Ele citou: João 6:53 Em verdade, em verdade vos
digo que se não comerdes a carne do Filho do homem e não
beberdes o seu sangue, não terás vida em ti.
“Quero que cada um de vocês projete seu próprio serviço
de comunhão usando a Última Ceia como seu guia. Na
medida em que você acredita, nesse nível eu estarei
presente para você ”.
E, posso dizer também como um aparte, eu acho que se você
realmente acredita que é o Corpo e o Sangue de Jesus, você
deve dispor do que sobrar com muito respeito. Lave-o e
coloque-o em uma planta, dissolva-o em água e despeje-o em
uma planta ou em algum lugar onde não será pisado.
Certamente, não o alimente (pão que sobrou) aos pássaros!
Descarte-o muito, muito respeitosamente, não colocando no
ralo, mas despejando-o em uma planta ou em algum lugar
especial.
“À medida que as coisas se tornam mais escuras e mais
escuras, quero fortalecê-lo completamente de todas as
maneiras possíveis. A recepção do Meu Corpo e Sangue é
uma das muitas maneiras, mas profundamente
importante para Mim.”
João 6:47 Em verdade, em verdade vos digo que quem crê
tem a vida eterna. 48 Eu sou o pão da vida. 49 Seus
antepassados comeram o maná no deserto, mas eles
morreram. 50 Mas eis aqui o pão que desce do céu, que
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qualquer um pode comer e não morrer. 51 Eu sou o pão vivo
que desceu do céu. Quem comer este pão viverá para sempre.
Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo.
"Para aqueles de vocês que vêm de uma tradição,
continuem a receber a comunhão como vocês fazem. Mas,
se isso algum dia for encerrado através de perseguição,
tenham seu próprio serviço privado em reverência e fé e
eu estarei presente a vocês em um caminho especial.
"Anseio ser recebido no coração de Minha Noiva. Anseio
por compartilhar esta comunhão com você. Espero que
sejamos Um em todos os sentidos possíveis. Não me negue
o acesso a seus corpos através da comunhão. Não se
abstenha de receber Eu, porque você caiu, são os doentes
que mais precisam da comunhão. Primeiro, confesse a
Mim o que você fez, sinceramente, do coração se
arrependendo, e então você pode receber.
"Eu quero que você siga a convicção de seus corações. Se
você receber de um padre, continue a receber, lembrandose de confessar em fé Minha presença. Se você receber em
uma igreja não-litúrgica, continue a fazê-lo enquanto sua
consciência testemunha - mas, não se esqueça de confessar
com fé Minha presença
"Há tantas doutrinas que muitas denominações ensinam
que é erro, e por causa dos egos dos homens, a Verdade por enquanto - só será conhecida no Céu. Não permita
que um Espírito Religioso domine seu pensamento sobre
isso. Não brigue por tradições. Posso dizer, eu odeio suas
brigas, é um vômito imundo aos meus olhos. Você sabe
que é melhor ficar em silêncio e manter o vínculo de
fraternidade e amor do que dissimular e brigar uns com
os outros? Nisso é realizado apenas mais inimizade.
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"Para sua informação, vou revelar a verdade para você
em sua consciência, mas você não deve forçá-la a mais
ninguém e dizer 'Eu sou de Paulo, o caminho dele é
melhor. Eu sou de Pedro, não! O caminho dele é melhor!'
Você vê como você é tolo aos olhos dos anjos? Ao invés
disso, ore uns pelos outros para que a verdade prevaleça e
o resto eu farei em Meu próprio tempo.
"Enquanto isso, amem uns aos outros como eu os amei."
Canção: John Michael Talbot “The Bread of Life” "O Pão da
Vida"

COMO SE PREPARAR PARA A LIBERTAÇÃO
DE ESPÍRITOS DEMÔNICOS
Sim, Jesus pode aparecer para você e libertá-lo no espírito.
Ele fez isso por mim.
Você tem o batismo do Espírito Santo? Muito importante para
receber o dom de línguas e estar orando ou cantando em
línguas, porque isso é Deus orando através de você. MUITO
IMPORTANTE!!! Você deve adorar e orar dessa maneira por
pelo menos 30 minutos a duas ou três horas antes da
libertação.
Faça uma lista completa das pessoas que te machucaram. Se
há alguém que você não tenha perdoado, você precisa pelo
menos fazer um ato da vontade de perdoá-los e pedir a Jesus
para ajudá-lo a perdoá-los e amá-los e orar por eles, através
de você. Faça uma lista daqueles que você feriu, peça a Deus
para perdoá-lo e abençoá-lo.
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Além disso, se você está em algum tipo de pecado: vivendo
com um homem, ou qualquer tipo de sexo fora do casamento,
isso tem que ser interrompido ou você precisa se casar. Se
você é de alguma forma desonesto, desrespeitoso com os pais,
basicamente violando os dez mandamentos, e as bemaventuranças em Mateus 5. Verifique se você está seguindo
todas essas coisas, e que não há pecado em sua vida, não há
revistas sujas, filmes violentos ou sexuais, ou filmes sobre o
sobrenatural fora de Deus como Harry Potter.
Certifique-se de que não haja objetos amaldiçoados em sua
casa, especialmente coisas feitas por nativos ou pessoas que
tenham imagens amaldiçoadas, e nenhum falso Deus como
Buda, Tikis. Itens da nova era celta, sem dragões ou jogos de
dragão, nada do ocultismo. Nenhum cartão de Tarô, livros de
astrologia, joias ou símbolos, gráficos ... qualquer coisa oculta
deve ser removida de sua casa. Nenhuma joia ocultista. Se
você está limpo, então você pode se entregar. Mas se você
ainda está ligado a qualquer forma de feitiçaria, santaria, etc.
Você não pode se entregar. Os demônios podem sair, mas
depois retornarão com mais.
Então, você tem que estar preparado para a libertação em
primeiro lugar. Quando você decide se livrar de todas essas
coisas (isto é, se você as tem), você precisa renunciar a todos
os seus envolvimentos com elas. Se você tem uma longa lista
de práticas ocultistas, você deve colocá-las no papel e
arrepender-se e renunciar a cada uma delas, como lhe dei
exemplo abaixo:
"No Nome de Jesus, eu me arrependo de usar as Cartas de
Tarô e renuncio ao Tarô. Saia e nunca mais volte, no Nome
de Jesus. Jesus, tenha misericórdia de mim e me livre do
mal."

370

"No Nome de Jesus, eu me arrependo de usar o tabuleiro
Ouija e renuncio ao tabuleiro Ouija. Saia e nunca mais volte,
em Nome de Jesus. Jesus, tenha misericórdia de mim e me
livre do mal."
"No Nome de Jesus, eu me arrependo de orar a Buda e
renuncio a Buda e a meditação. Saia e nunca mais volte, em
Nome de Jesus. Jesus, tenha misericórdia de mim e me livre
do mal."
"No Nome de Jesus, e pelo poder do Seu Sangue, eu me
arrependo e renuncio ao meu envolvimento em cerimônias de
feitiçaria, indo aos médiuns e leitores de tarô, e a todos os
praticantes de todas as formas de feitiçaria. Deus me livre do
mal."
Também com relacionamentos sexuais, faça uma lista de com
quem você teve relações no papel e se arrependa diante do
Senhor de cada um deles.
Então "Em Nome de Jesus, eu renuncio ______ ______. E eu
me arrependo por ter cometido este pecado, em Nome de
Jesus. Eu quebro o laço da alma para ______ em Nome de
Jesus. Senhor, livra-me do mal."
"Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição geracional que
me é colocada de meus ancestrais. Estou coberto pelo sangue
de Jesus que enxuga todas as maldições. Senhor, livra-me do
mal."
Quando você terminar de renunciar, queime essa lista e peça a
Deus para remover todo o mal da sua vida, mesmo que tenha
esquecido alguma coisa. Peça a Ele para torná-lo forte no
discernimento e no autocontrole, para que você nunca mais
toque nada assim.
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Aqui estão alguns objetos que podem estar convidando os
demônios: Jornais, ou revistas na casa, porque as bruxas
amaldiçoam seus anúncios nessas coisas para atrair pessoas, e
abrem a porta para demônios entrarem na casa.
Não haja filmes demoníacos, ocultistas, feitiçaria,
assustadores ou brutais, vídeos ou videogames OU LIVROS
na casa. Nenhum artefato ou símbolo egípcio - eles são
extremamente malignos. Budas, Homens de Medicina
Nativos Americanos, Swammis, Líderes espirituais de outras
religiões, imagens Tiki, QUALQUER COISA ESPIRITUAL
NA NATUREZA que não seja cristã.
Você pode ter cruzes cristãs ou outros objetos usados para
devoções. Uma imagem de Jesus está bem, você não está
adorando a imagem, você está adorando a pessoa na imagem.
Isso é muito útil para voltar seu foco para Jesus.
O padrão que o Senhor me deu sobre filmes é não assistir a
filmes que retratam o pecado, como a máfia, negociações do
mercado negro, filmes de guerra, filmes com adultério ou
sexo. O que sobrou? Filmes mais antigos da família Disney,
filmes sobre natureza ou filmes relacionados a conversões e
biografias. É isso.
Com amor, Clare
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