TODAS AS MENSAGENS DE JANEIRO DE 2019

Um Apelo da Rainbow para Sua Família
2 de janeiro de 2019
(ouça essa mensagem)

Espírito Santo, você colocou esta carta no meu coração esta
manhã. Por favor, abra os olhos e os corações dos pais em
todos os lugares para ver seus filhos sob uma nova luz.
Crescer é difícil, e especialmente quando você não concorda
com seus pais sobre o que você quer fazer da sua vida. Por
favor, Senhor, abra os corações! Por favor, traga paz e
resolução para esta família. Amém.
Bem, minha querida família, estou compartilhando uma carta com você que escrevi para os pais de Rainbow. Há
tantos jovens em lares abusivos. Carol e eu sentimos que seria uma bênção para os membros mais jovens da nossa
família de Moradores do Coração. Se você pudesse ler esta carta e para os pais.
Todos vocês se lembram de Rainbow e como ela veio até nós em uma situação tão degradada. Precisando da nossa
ajuda e apoio para sair de uma circunstância desesperada. Bem, ela está fora e sozinha agora. Mas ela quer ser capaz
de ver sua família sem ser trancada por eles. Então, ela está alcançando através de mim, para falar com eles.
E a outra razão é que ela não quer que algo ilegal fique sobre sua cabeça, onde ela poderia ser presa a qualquer
momento, porque ela saiu de casa. Em vez disso, ela quer fazer as pazes com sua família.
Então, esta é a carta.
Queridos Pais,
Estou escrevendo esta carta em nome de sua filha, porque ela não deseja estar alienada de vocês para sempre. Ela
ainda os ama e quer estar ligada à sua família, mas não vivendo sob o seu teto.
Em 14 de setembro de 2002, uma linda criança nasceu para vocês - lembra? Mesmo que ela tenha o estigma de ser
Albina, Deus colocou nela um coração extraordinário para amar os outros e até mesmo aqueles que a magoaram. Ela
reconhece que nem sempre foi uma boa filha - mas quem é perfeito? Quem de nós nunca contou uma mentira, ou
pegou alguma coisa? Ou foi tentado em um relacionamento ou mal comportado? Faz parte da condição humana ...
Eu certamente não era uma criança muito boa. E quanto mais disfuncional era o meu ambiente, pior me comportava
e desenvolvia problemas mentais.
Minha mãe abusou de mim quando criança. Ela me deixou sozinha em casa durante o dia e a noite ... muito. E às
vezes batia em mim por sua própria frustração e raiva. Eu não posso dizer que não merecia isso às vezes. Mas minha
mãe era uma mãe solteira e quase sempre zangada, frustrada, cansada ou doente. Ela descontou muitas feridas e
decepções de sua vida em mim, porque eu estava mais perto dela.
Quando eu me encontrei como mãe solteira e com 4 filhos, eu ficava brava e gritava com eles, porque também ficava
frustrada com o meu estado de vida e nunca fui ensinada pelo exemplo de como disciplinar uma criança apaixonada.
Até que Jesus me mostrou o melhor caminho. Ele disse: "Não precisa ser assim; você pode discipliná-los sem raiva.
Então Ele me ensinou como fazer isso, e nossa casa tornou-se pacífica novamente, porque eles começaram a
obedecer, e eles não me estressaram mais. Então, eu sou a prova viva de que uma infância abusiva não precisa ser
passada para a próxima geração.
Sua filha não é mais uma criança. Pense em quando vocês tinham 16 anos. Você já passou da puberdade. E você
tinha alguém com quem você se importava - namorada ou namorado. Você tinha esperanças e sonhos.

Então você teve sua vida familiar e teve que lidar com a raiva de seus pais, às vezes injustamente. Às vezes você não
queria ir para casa da escola, porque sabia o que estava esperando por você e detestava.
Argumentar, lutar era normal em sua casa - mas discutir e lutar NÃO são normais e não são o caminho de Deus. Uma
criança crescendo é muito sensível a críticas e insultos.
Você se lembra de chorar em seu travesseiro quando seus pais eram maus para você ou para o outros? Você se
lembra de como eles ficaram zangados com vocês sem motivos e não quiseram ouvi-los quando precisavam
conversar? Você se lembra de como eles tinham suas próprias ideias sobre o que sua vida deveria ser, e vocês
tinham as suas - mas eram diferentes? Vocês se lembram de se sentirem sozinhos, porque ninguém os entendeu,
ninguém os apoiou ou o que você queria da vida?
Vocês se lembram de sentirem que não queriam mais viver?
E enquanto você estava chorando e sofrendo sob todo esse tumulto, você se lembra do que eles estavam fazendo?
Eles se importavam com o que você pensava ou queria? Eles vieram até você com ternura e disseram: “Qual é o
problema, filha? Eu vejo que você não é feliz".
Ou eles simplesmente continuaram vivendo suas vidas turbulentas enquanto você chorava no seu travesseiro?
Se você se lembrar desses momentos em sua vida, você se identificará com o motivo pelo qual sua filha saiu de casa.
Por favor, não perca seu tempo culpando os outros e me culpando. Sua filha era suicida, e através de orações e
conversas eu consegui que ela prometesse que ela não se mataria. Que havia esperança. Se eu não tivesse? Vocês
podiam estar em pé na frente de seu caixão agora, chorando.
A linha inferior é que ela está nesse caixão, embora ela esteja viva. Que a vida que ela viveu em casa está morta. Ela
nunca mais vai voltar a viver assim. Nunca. E ela tem Autoridades ao seu lado para garantir que ela não seja forçada.
Mas felizmente para vocês, ela está viva. E ela ama vocês e os perdoa também. E ela quer estar conectada à família mas nunca mais controlada por vocês.
Esta criança que vocês receberam não é vossa propriedade. Ela foi emprestada a vocês por Deus, que deu a vocês
para curar vocês do vosso passado, amando vocês. E, ao mesmo tempo, o Senhor estava lhes pedindo para criá-la,
amá-la, mostrar-lhes o caminho certo quando ela errasse.
E acima de tudo, dizer a ela que criança maravilhosa ela era e o quanto vocês acreditavam nela. Que vocês
apoiassem seus sonhos e a ajudassem de alguma forma a alcançá-los. Não é isso que vocês queriam ouvir de seus
pais, quando estavam vulneráveis e crescendo e tinha medos e perguntas sem fim?
Estes são os blocos de construção para sermos adultos fortes e saudáveis e futuros pais. Estas são as coisas que as
crianças precisam enquanto crescem. Disciplina sim. Mas também amor e reconhecendo o que eles querem em suas
vidas. Ouvindo o coração deles e encorajando-os, mesmo que não seja o que vocês querem que eles se tornem.
Pai, você quer que Rainbow se torne uma advogada. Você já se perguntou se é isso que ela quer? Uma vez que
nossos filhos possam viver sozinhos, eles são adultos. Rainbow é feliz e vive sozinha. Ela agora está entrando na
idade adulta. Insistir que ela é apenas uma criança e precisa ser informada sobre o que fazer é esmagar todas as suas
esperanças e sonhos para inserir o seu próprio - que talvez você quisesse, mas seus pais forçaram você em outra
direção. Isso é repetir os erros do passado.
Rainbow reconhece que os pensamentos e desejos suicidas vêm de ser dito que ela não é boa. Que, mesmo quando
ela tira boas notas na escola, você diz à família que ela tirou notas ruins. Isso a desmoralizou completamente e a fez
querer desistir e morrer. Se você trabalhasse duro na escola e tivesse notas decentes, ficaria orgulhoso - até que seu
pai espalhasse a mentira de que você não era boa em nada e que tirava notas ruins. Como você se sentiria? Você
gostaria de continuar vivendo?
Esta jovem é mansa e delicada. Eu sei que ela tem seus momentos quando perde a paciência, mas em geral, ela é
uma alma muito terna e delicada. Uma alma muito boa. Ela não está correndo com gangues, fazendo e vendendo

drogas, ou roubando e batendo em outros. Por que você ameaçaria mandá-la para uma escola com crianças de
gangues endurecidas, violentas e perigosas? Por que você consideraria fazer uma coisa dessas com ela? Ela é uma
das pessoas mais sensíveis e gentis que eu já conheci. E é chocante para mim que você roubaria isso dela, mas a
comprometendo com presas violentas em uma escola que é para criminosos.
Mãe e avó. Como você se sentiria se você, aos 15 anos de idade, se esforçasse para fazer um bolo de aniversário,
para sua mãe e sua avó? E eles olhassem para você com desgosto e dissessem: "Eu não quero isso". Você iria chorar
no seu travesseiro? Ou você ficaria feliz e se alegraria ao sentar e comer sozinho?
Essas são apenas duas pequenas coisas que Rainbow compartilhou comigo sobre por que ela nunca voltará a viver
com vocês. Seu coração foi quebrado repetidas vezes. Quando ela foi informada de que ela era uma promíscua e boa
para nada, porque ela tirava notas ruins ... O que era mentira. E que ninguém a ouvia quando ela queria confiar
neles. Em vez disso, eles gritavam com ela e a afastavam. Privando ela de seus amigos. Trancando-a!
E é aí que eu entro. Ela veio ao meu canal quando tinha 28.000 inscritos e pelo menos 5.000 observadores regulares
e mais de 50 comentários em cada mensagem, todos os dias. Eu a tive em minhas mãos COMPLETAMENTE. E eu ouvi
o choro de uma jovem desesperada, que não podia viver com os gritos constantes e ser cortada dos amigos que ela
amava.
Eu vi uma pessoa jovem em problemas profundos e com risco de vida e comecei a me comunicar com ela. Ela
confiou todas as suas esperanças e sonhos para mim e veio até mim sem saber o que fazer a seguir. Eu falei com ela
sobre suicídio mais de uma vez. Eu disse a ela para orar por vocês e perdoá-los e que tentasse fazer o que lhe foi
dito.
Mas seus sonhos nunca morreram e ainda estão vivos até hoje. O caminho que vocês querem para sua filha não é o
que ela quer. O que ela quer de vocês é sua liberdade. E até que vocês possam deixá-la ir, ela não voltará a viver sob
seu teto. Ela também tem o Serviço para Crianças e eles também estão envolvidos e, assim que ouvirem toda a lista
de abusos, eles não a colocarão sob o mesmo teto de vocês novamente.
Mas toda essa história não precisa ser assim. Existe outro caminho.
Pela lei de Trinidad e Tobago, um jovem de 16 anos pode ser libertado da sua família aos cuidados de um adulto,
alguém com mais de 18 anos que seja responsável e viva por conta própria. Rainbow tem alguém assim. E não sou eu
- embora eu tenha dito a ela que se ela quisesse morar conosco, nós adoraríamos tê-la.
Mas ela ama sua família e quer fazer as pazes com vocês antes de fazer qualquer coisa. Paz não significa que ela vai
se submeter ao que vocês querem. Significa que vocês a liberam para continuar a vida dela aos cuidados de um
adulto responsável. Isto é o que ela está pedindo de vocês.
Até que ela esteja absolutamente, legalmente, certa de que este acordo foi alcançado, ela permanecerá em seu
próprio ambiente saudável e seguro. Ela me pediu para lhes dizer: “Diga-lhes que sinto muita falta deles e que os
amo. Diga-lhes também que eu irei visitá-lo se o Senhor permitir.
E aqui eu quero dizer uma coisa. Por favor, não me interpretem mal. Eu não sou o Senhor da Rainbow. Jesus é e fala
com ela e mostra-lhe muitas coisas. Ele também falou-lhe de suicídio. Ele é Aquele que me instruiu a escrever esta
carta, para que sua família pudesse ser curada - Seu caminho. Eu sou apenas um pastor que ouviu uma jovem
chorando na beira de um precipício.
Eu moro aqui no Novo México com meu marido e meus dois filhos casados e noras que me ajudam com nosso canal
Vimeo. O que eu ensino no meu canal é orar, amar os outros e ter suas conversas pessoais face-a-face com Deus. Em
outras palavras, cultive um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, Deus o Pai e o Espírito Santo. Eu ensino como
discernir a vontade de Deus e a importância de segui-lo em sua vida.
Eu não digo às pessoas o que fazer. Eu lhes digo que ouçam seu coração e seu Deus e as Escrituras e façam o que ELE
lhe disser para fazer.

E outra coisa que gostaria de esclarecer. Nós não somos um “ritual”. Eu sou apenas um pastor cristão que procurou
ajuda. Não temos comunidade nem grupo vivendo conosco. Somos uma igreja online. Isso significa que temos
pessoas de Nairóbi ao Japão, à Rússia, à Argentina, à Austrália, à Brasil - do norte aos polos do sul - que fazem parte
da nossa igreja on-line. Eles vivem suas próprias vidas, mas todos compartilhamos nossa fé juntos no canal. Então,
isso não é um ritual!
Para resumir, eu quero dizer que Rainbow está apelando por sua confiança e fé de que ela pode viver sozinha e ter
uma boa vida para si mesma. Ela é uma jovem muito inteligente e talentosa, com suas próprias esperanças e sonhos.
E tudo o que ela está pedindo de vocês, se vocês querem que ela ainda faça parte da família, é que vocês respeitem
seus desejos e a libertem legalmente para uma parte responsável para continuar com sua vida. Ela está chegando a
vocês porque ela os ama.
_________________________________________________________________________________________________________
Heart Dwellers
http://heartdwellers.org/
https://vimeo.com/user89451676
Moradores do Coração – Heart Dwellers Brazil
http://moradoresdocoracao.org/
https://www.youtube.com/c/StillSmallVoiceBrazil

Sonhos de forças Inimigas
Tomando Conta dos EUA
04 de Janeiro de 2019
(ouça essa mensagem)
Obrigado Senhor por nos dar esperança. Nós podemos
realmente superar esse monstro. Por favor, ajude-nos a
orar com fé completa e confiar que você realmente vai
responder às nossas orações.
Bem, queridos - armem-se. Estamos indo para um confronto de proporções monumentais. Esta é uma mensagem
com alguns pontos diferentes - não é tudo um assunto só. Mas a única coisa que eu queria te dizer e que ouvi falar, é
que há uma grande força de soldados inimigos indo para a nossa fronteira, do sul. Uma força muito grande.
E o Senhor me pediu para mantê-lo atualizado e dizer o que está acontecendo. Eu comecei esta mensagem com esse
tema, e acabei de receber as informações sobre essa situação, indo do sul. Então, vou tentar passar isso à vocês.
Eu quero abordar a situação geral antes dos detalhes. O Senhor está tirando todo o sofrimento que Ele pode obter
de nós para proteger nosso Presidente. Basicamente, Ele disse que haveria uma tentativa de assassinato quase todos
os dias em nosso presidente.
Eu tive um sonho sobre os chineses ocupando a América. E acredito que pelo sul dos EUA. Nesse sonho, os chineses
desembarcavam e matavam todos os nossos soldados e tomavam conta da cidade. Era óbvio que todos nós com
casas seriamos condenados à morte ou forçados a mudar para outro lugar. Ninguém estava esperando isso, foi um
choque total.
Eu tive muitos sonhos sobre a ocupação russa, coreana e chinesa em nosso país. Eles já possuem muitos dos nossos
Monumentos Nacionais, pelo menos é o que eu ouvi falar. E também há áreas altas e vedadas com cerca, com as
Nações Unidas sinalizando áreas próximas a parques nacionais que agora estão restritas a turistas.
É uma presença sinistra com a qual estamos lidando agora. A partir deste momento, há uma grande força de
soldados vindos do sul para nossa fronteira. Embora eu não tenha recebido a nacionalidade, o sonho de os chineses
tomarem território americano parece muito oportuno.
Queridos, estamos infiltrados e cercados de forças inimigas que farão um movimento quando surgir a oportunidade.
Enquanto o presidente Trump estiver vivo e no cargo, não sinto que isso vá acontecer. Ele chamou de volta forças

substanciais do Exército e da Marinha do exterior. Eu acredito que é para nos proteger daqueles que vão tentar
invadir.
Todo dia trazem uma nova tentativa de assassinato.
"O presidente Trump foi levado às pressas para o bunker subterrâneo na noite de quarta-feira, quando os fuzileiros
navais da Casa Branca foram infiltrados pelos pés de barro, que dispararam no elevador até o bunker. O Serviço Secreto
atirou e matou um bandido. Todos os demais foram presos para interrogatório. Parece que os russos deram ao nosso
pessoal informações de que haveria um atentado contra a vida do presidente dos próprios fuzileiros navais que o
guardavam na Casa Branca. Por favor, orem pela segurança do presidente Trump."

Antes que eu recebesse a confirmação disso de nossa fonte militar, Ezekiel foi informado pelo Senhor que era
verdade.
Recentemente, eu acredito que o Praying Medic disse para estar atento a 3 de janeiro.
Curiosamente, quarta-feira à noite eu estava em um estado muito profundo de tristeza, orando para Rainbow e sua
situação. Eu me machuquei aquela noite mais do que machuquei em muitas outras noites, por muito tempo minhas
lágrimas simplesmente não pararam. Mas eu suspeitava que um pouco desse sofrimento fosse necessário para o
presidente.
Um pequeno segredo. Fiquei com ciúmes por Ezekiel, quando ele recebeu todo o sofrimento do Presidente – pelo
atentado de sua vida. Então, eu pedi alguns sofrimentos também. Fiquei boba !? Não, na verdade não. Eu quero
apoiar o nosso presidente.
De certa forma, suspeitei que Rainbow e tudo mais podia ser uma grande distração para me afastar do canal. No
entanto, Padre Pio veio a mim muito claramente com Rainbow acorrentada atrás dele. E me pediu para libertá-la. Eu
sei que foi devidamente discernido, então eu dei um próximo passo mais afundo.
Durante todo esse tempo, estive vendo as coisas se desdobrando no sistema de justiça do mundo que são
profundamente angustiantes. Como uma senhora policial afirmou (eu penso exasperada depois de falar comigo,
sobre Rainbow) “Ela é apenas uma criança”.
Isso realmente arrolhava minha garrafa! (De óleo sagrado, claro ...!)
Eu não conheço ninguém que seja "apenas uma criança" aos 16 anos, não é? Eu não estava. Eu estava pronta para o
casamento, na verdade. Meus filhos não eram crianças aos 14 anos. Lutando para encontrar sua identidade - sim.
Mas "filhos"? Não ... Essa é um abordagem para crianças - chamar de criança alguém com 16 anos de idade apresenta-se como uma permissão para assumir a responsabilidade por suas vidas e escolher fazer o que elas acham
que é apropriado para elas.
Uma das maiores frustrações de Rainbow, que levou à tentativa de suicídio, foi dizerem “NÃO” a tudo o que ela
pedia. A toda liberdade que ela pediu.
"Não, você não pode ter amigos. Não, você não pode fazer aquela aula. Não, você não pode ir lá fora. Não, você não
pode ser um cristão. Não, não, não." Onde isso termina? Que marca isso deixa em um indivíduo? O que isso deixa
neles? Certamente não é uma vida digna de ser vivida.
Bem, eu não quero reclamar, mas realmente essa atitude parece sufocar a maturidade e não engendrá-la.
Mas, mais do que esses eventos, meus queridos, não acho que nenhum de nós conheça o grande perigo que
estamos à beira agora. E as informações que recebi na última hora confirmam isso.
Tudo o que precisa acontecer é que Trump seja retirado. A Rússia não perderá tempo com a mudança dos Estados
Unidos e nem a China ou os norte-coreanos. O ponto principal é que estaremos no caos com um governo desonesto
determinado a destruir nossas liberdades do passado.

Sinto que estamos cercados por navios inimigos até agora. E, claro, todos os tipos de coisas dentro do país que estão
sendo encobertas. Suprimentos, equipamentos e pessoas que são realmente hostis. Eles são como plantas - por um
tempo quando a guerra irrompe. Mas eles estão posicionados. Eu sinto que estamos cercados mesmo dentro do
nosso país. Suprimentos, equipamentos de guerra, escondidos de nós, mas conhecidos pelas forças inimigas que
praticamente estão vivendo uma vida 'normal' por aqui! Bem como células terroristas que estão apenas esperando o
sinal para se moverem.
Na mesma noite em que sonhei com os chineses que ocupavam a América, Ezekiel sonhou com pequenas cidades
que se protegiam contra forças hostis. As cidades de todo os EUA estavam entrando em modo defensivo para
impedir que os invasores cruzassem as fronteiras de suas cidades.
Eu não estou nada segura em pensar que temos muito tempo até o arrebatamento. Com toda a honestidade, eu
realmente, no meu nível interior, não posso sentir isso se estabelecendo como verdade. E o que Jesus está dizendo?
Basicamente, estamos em menor número orando, jejuando, sacrificando satanistas ??? Que não há garantia de mais
nada - quanto mais uns 2 a 3 anos a mais - para que o lado sombrio seja mais fiel a orar para que sua agenda seja
bem-sucedida do que para o nosso lado.
Então, eu me sinto muito responsável em conseguir alcançar aqueles que não estão prontos para a Tribulação. E
mesmo ao lidar com a situação de Rainbow, posso ver como o Estado está assumindo o papel das famílias e
integrando os jovens em um plano de conformidade que poderia se tornar hostil ao plano de Deus para o governo.
Mais e mais, o socialismo parece ser a coisa certa para esta geração emergente. Se você não pensa da maneira que
eles fazem, há algo errado em você. Os que projetam essas mudanças sociais / políticas estão bem conscientes da
geração emergente, sempre pensando que seus pais são antiquados e não "eles". O que eles não veem é que o
socialismo pode transformar-se facilmente em uma força do governo, com infinitas regras burocráticas, permissões,
atrasos e rejeições. E claro, motivos partidários.
É por isso que as pessoas na Europa, quando ouvem falar do nosso espírito empreendedor e negócios de sucesso.
Eles nos olham intrigados e perguntam: "Mas quem lhes deu permissão?"
Crianças, vocês não sabem como é frustrante trabalhar com o governo? Vocês não ouviram falar sobre as linhas, as
negações, os pedidos de papelada interminável? Meu marido Ezekiel ainda não tem carteira de motorista, porque
eles não aceitariam a documentação para sua mudança de nome quando ele se tornou padre. É para isso que você
tem que esperar em uma sociedade controlada pelo governo.
Na outra noite, aconteceu de eu ver um vídeo de Cuba. Condições deploráveis! Uma mulher com seus filhos, vivendo
no andar de cima de um prédio de apartamentos, em um centro da cidade - quando parte de seu teto desabou e
desapareceu. Ela não conseguiu permissão para a madeira, para o trabalhador, para o senhorio - para fazer os
reparos. Eu acho que ela estava lá há 10 anos e esse telhado estava pronto para desmoronar.
Isso é o que você ganha quando entrega seus direitos ao governo. Tudo parece tão feliz. Todo mundo tem tudo em
comum. Igualdade, igualdade !! Até que a natureza humana e a ganância se instalem. Até que o favoritismo e os
favores políticos distorçam o sistema em benefício de seus parentes e outros, eles estão cortejando.
Mas em todo o mundo ocidental, mais e mais países estão reprimindo a juventude e integrando-os em programas
que produzirão os socialistas. O governo quer substituir as famílias. Eles querem racionar comida e dizer onde você
pode plantar um jardim. Ou até mesmo se você pode plantar um jardim! É para onde estamos caminhando. E todos
os dias estamos sendo engolidos de pequenas maneiras por essa mentalidade que exclui o incentivo pessoal e a
independência.
Nós não estamos prontos para o que vai acontecer com este país. Richard Wurmbrand sobreviveu porque era um
homem forte, cheio de conhecimento das Escrituras e do Espírito Santo. Mas quando li e vi o que ele sofreu em
campos de prisioneiros, o modo como o torturavam para que entregasse nomes e locais de famílias cristãs. Ano após
ano doloroso - ele nunca os traiu. Nunca.
As pressões sobre sua família foram tremendas. Seu filho foi expulso da universidade porque não renunciaria a
Jesus. Sua esposa condenada a dois anos de prisão por sua participação em grupos de oração e na igreja clandestina.

Richard preparou-se para tortura e fome e operações psicológicas contra ele. É por isso que ele sobreviveu.
Estou falando de Richard Wurmbrand. Ele escreveu "Tortured for Christ" e também há um DVD sobre ele. Mas ao ler
este livro, pensei: 'Não estamos prontos para isso! Está acontecendo ao nosso redor, mas não reconhecemos isso. E
quando isso acontecer, quando o Arrebatamento acontecer e nós formos removidos. E isso tomar conta ... Aqueles
de vocês que não serão levados no arrebatamento - vocês precisarão estar prontos para enfrentar todas essas
coisas! Porque vocês serão presos. Vocês serão torturados para obter nomes de você, de outras pessoas. E a menos
que vocês realmente saibam como fugir deles, haverá muitas traições na igreja clandestina. Especialmente se vocês
não cultivaram o verdadeiro discernimento. E vocês não poderão dizer quando alguém é sincero e quando não é.
Então, eu recomendo que você leia este livro. E você verá paralelos com o que está acontecendo agora no nosso
governo, nesta nação. E como eles estão controlando a sociedade, e isso está ficando cada vez mais rigoroso.
E a ideia toda é que essas pessoas que vivem sob esta condição não receberão assistência médica, alimentação ou
moradia se não cumprirem e renunciarem a Cristo.
Você está pronto para isso???
Senhor, você tem algo a dizer? Nós ansiamos por suas palavras.
"Eu acabei de dizer a você, Clare, que coloquei Minhas palavras em sua boca, e a tentativa em sua vida era real. E
você pode esperar que haverá mais, quase diariamente. A situação é muito desesperadora.
"Minha querida Clare, eu sei o quão turbulentos e confusos estes tempos foram para você. E eu permiti muito para a
situação em Trinidad. No entanto, a segurança do seu Presidente está no topo da lista, com crianças traficadas logo
atrás.
"A Terceira Guerra Mundial está sendo retida por um fio de cabelo, e eu preciso de todas as suas orações e
sofrimentos como nunca antes.
"Este não foi um Natal alegre, não como no ano passado. Não poderia ser, porque ninguém em uma posição de
responsabilidade no governo ou de outra forma poderia sentar-se. Todo mundo estava ativamente segurando o
holocausto que é certo acontecer quando no escuro os jogadores conseguem acesso.
"A noite de quarta-feira foi uma CHAMADA ESTREITA, e os atentados contra a vida do presidente estão ficando cada
vez mais descarados. Eles estão tentando coisas que confundem sua mente em considerar.
"Vamos dizer que a quantidade de proteção e as variações na proteção são monumentais - porque os esforços são
monumentais. Depende muito da acusação e da retirada do poder daqueles que estão subvertendo sua nação".
E uma das minhas fontes acredita que Obama e os Bush estão em Guantánamo agora. Essa é uma das minhas fontes.
Eles não têm certeza, mas acreditam que esse é o caso.
"Os satanistas", continuou o Senhor, "estão alegremente antecipando o banho de sangue e a matança de cristãos
que há tanto tempo limitam suas atividades através da oração. Mas não tão rápido, seus escuros. Ainda sou o Senhor
sobre esta nação e que recompensa o Meu Povo que está orando.
"Isso é para dizer a você, Clare, há esperança. Eu posso ver isso saltando de você, e eu sei o julgamento supremo pelo
qual você está passando agora. Mas eu não vou decepcionar você."
"Sim, esta mensagem é importante. Reúna seu povo à oração e perseverança. Saiba que a batalha é feroz, as lutas
vêm e vão. Mas há um remanescente fiel de pé na brecha para o inseguro.
"E eu recomendo aqueles que são fiéis a mim, não importa quais sejam os riscos. Eu sei que vocês estão de coração
cheio, mas eu prometo a vocês, tudo vai acabar bem.
"Confie em Mim, meus diamantes. Ouçam os sussurros do meu coração nos seus corações. Fiquem fortes e confiem.

"Vocês verão a glória do Senhor. Não se desesperem. Por favor, confiem em Mim. Há tantas dinâmicas no trabalho
que vocês ainda não entendem."
E esse foi o fim da sua mensagem. E a dinâmica no trabalho tem a ver com Rainbow e sua situação. Coisas que
estamos esperando.
Então, esses foram os dois pontos nesta mensagem. E eu gostaria de ter separado essas mensagens, mas as
informações vieram todas ao mesmo tempo, quando eu estava preparando essa mensagem. É isso, se você vai estar
aqui depois do arrebatamento, você vai precisar estar preparado. Porque você vai bater em uma parede de tijolos
onde quer que vá, porque você não terá a marca. Porque você ama o Senhor.
E a outra coisa é a urgência da oração. Há uma força muito grande de homens indo para as nossas fronteiras do sul.
Agora mesmo. Então por favor. Por favor, orem!
E eu acho que, provavelmente, os pés de barro estão pensando: 'Bem. Nós vamos pegar o Presidente morto quando
eles chegarem perto da fronteira. E então tudo será muito mais fácil.
Não tão rápido! Eu não acredito nisso. Eu acredito que o Senhor vai continuar a proteger o Presidente Trump. E cabe
a nós estarmos atrás dele em oração. Cobri-lo.
E quando as coisas não saírem do nosso jeito. Quando tivermos um acidente. Quando temos um problema. Quando
nós adoecemos. TODAS essas coisas podem ser oferecidas como ofertas de jejum ao Senhor. A Cruz de Simão para
proteger nosso presidente e nossa nação.
O Senhor os abençoe, queridos. E por favor me perdoem por não ser tão regular com as mensagens. Eu realmente
tive uma carga para cuidar daqui. Mas acho que estamos de volta à sela agora. Assim, você pode contar com
mensagens que saem com um pouco mais de frequência, de qualquer maneira.
O Senhor te abençoe e te guarde. Vamos nos unir por nosso presidente. Amém.
_________________________________________________________________________________________________________
Heart Dwellers
http://heartdwellers.org/
https://vimeo.com/user89451676
Moradores do Coração – Heart Dwellers Brazil
http://moradoresdocoracao.org/
https://www.youtube.com/c/StillSmallVoiceBrazil

Derrote as Forças que se
Aproximam com a Oração
5 de janeiro de 2019
(ouça essa mensagem)
Obrigado, Senhor, pela esperança que nos deu hoje.
Querido Senhor, dê a cada homem, mulher e criança a
seriedade e a coragem de orar mais do que nunca, pois
tudo pelo que trabalhamos e nos salvamos pode ser tirado
de nós da noite para o dia.
Vocês estão enfrentando a guerra e não estão preparados, queridos Moradores do Coração. Mas há esperança. Com
a oração, muito disso pode ser mudado.

O Senhor começou: "Estou permitindo que essa ameaça real, e outras que você ainda não conhece, desperte o Meu
Povo. Sem a oração, as situações emergentes são impossíveis. Com a oração, elas podem ser superadas.
“Mostrarei ao Meu Povo a força do Meu braço, porque eles me amam e me adoram e olham somente a Mim para
sua libertação. Eu coloquei várias ideias em seu coração e mente, Clare, para você seguir adiante na próxima
mensagem.
“Meu povo da América, não haverá mais cristãos adormecidos em sua nação. Vocês estão prestes a serem atingidos
por uma realidade que muda o jogo além de qualquer coisa antes já ameaçada. Esses milhares vindos do sul são
apenas uma parte de um cenário de quatro partes para destruir seu país. Sim, vocês tem quatro fronteiras. Isso é
exatamente o que Eu estou chegando. A ocupação da sua nação por tropas estrangeiras não é apenas um perigo, é
uma realidade muito provável se o Meu Povo não voltar aos dias antigos: orando, se arrependendo e oferecendo
como foi feito em Nínive. Vocês tem estado muito seguros e estabelecidos, vocês não tem noção do que significa
serem atacados em sua própria pátria.
“Tudo pelo que você trabalhou - suas casas, veículos, todos os seus pertences - pode ser destruídos da noite para o
dia; seus familiares podem ser mortos, de um dia para o outro, por invasores. Não é segredo que a China e a Rússia
cobiçaram esta nação por conta própria. Mercearias vazias de comida - da noite para o dia. Escassez de gasolina
durante a noite. Black-outs e sons de bombas durante toda a noite. Vocês simplesmente não entendem como é viver
em tempos de guerra. É horrível e eu odeio isso. Mas quando uma nação não se arrepende totalmente por seus
pecados e se desvia de seus maus caminhos, e os cristãos não oram… todos estão relaxados e o inimigo se aproveita.
“Eu não estou dizendo que isso tem que acontecer. Estou apenas lhes dizendo que a probabilidade é muito alta. O
público está sendo impedido de saber exatamente o quão terrível está a sua situação. Tem havido sussurros aqui e
ali, mas em geral as pessoas não vão fundo o suficiente ... CNN e está tudo bem.
“Não… não está tudo bem. É lamentavelmente a falta de perspectiva e informação vital.”
Senhor, se eu puder ...?
"Vá em frente, querida ..."
Senhor, nosso Presidente e as pessoas por trás dele querem que todas essas leis perversas parem. Nós queremos o
que você quer para a América, Senhor. Por que você está nos abandonando aos nossos inimigos? Eu pensei que você
queria começar um renascimento em todo o mundo, limpando o nosso país e outros países seguindo o exemplo. E os
verdadeiros americanos respondendo. Por que você nos entregaria quando estamos respondendo à sua graça?
“Clare… esta tem sido uma batalha cruel. O esforço para inverter décadas de infiltração de funcionários do governo
sem Deus e adoradores de Satanás e seus planos sombrios. Somente a intervenção sobrenatural pode mitigar o que
está por vir, e é por isso que eu estou levando você a chamar seu povo para as armas. Nós fizemos avanços
significativos nesta batalha. Mas a rede de satanistas e ateus de todo o mundo se uniram em uma união profana
para destruir a América - e isso foi planejado por quase cem anos.
“De fato, como minha mãe declarou a você na Flórida durante as aparições - começando na Revolução Francesa,
esses planos sombrios foram traçados.
“Eles estavam muito à frente do povo americano em pensamentos. Mesmo enquanto os chineses se vangloriam de
que sua civilização e pensamento avançado, o que é na verdade, mas com uma base defeituosa. Mas o seu povo não
estava prestando atenção ao que os políticos do dia estavam fazendo. Eles estavam mais preocupados com uma
economia saudável e recuperação da guerra.
"Enquanto isso, os oficiais eleitos pareciam ótimos do lado de fora, mas faziam parte da rede do mal de Leviatã. E
assim toda vez que uma camada do mal é conquistada, outra se apresenta. A China sempre foi a serpente oculta que
espera para tomar suas terras.
“Entenda, meus queridos, que como povo, eu não te abandonei. Mas você, como povo, respondeu meio sem
entusiasmo. A ameaça de guerra em seu solo vai despertar aqueles que não me levaram a sério.

“Por outro lado, os agentes de Satanás cheios de sede de sangue e busca de poder deram tudo o que têm. Esta
ameaça é necessária para acordar o seu povo. A guerra no solo americano é inevitável. Mas somente suas orações
podem levantar o baluarte que defenderá milhares de quilômetros de praias desprotegidas de sua nação. A nação
que uma vez declarou uma nação sob Deus deve retornar a Mim - ou não haverá mais nada dela.
“Os chineses, que sangraram o seu país por décadas, agora não têm nada que os impeça de se mover contra vocês.
Eles perderam o controle sobre sua economia e estão afundando rapidamente.
“Você se lembra, nas mensagens de minha mãe na Flórida? À você foi mostrado um quarto com muitos monitores e
os homens chineses em trajes de negociadores estavam apontando para algo e planejando quando eles iriam se
movimentar na América. Agora é a hora, amada. Agora é essa hora. Você também viu os norte-coreanos em seu solo.
Isso também acontecerá, assim como os russos. É uma questão de tempo e oração.
“Mas lembre-se - o Arrebatamento não está longe.
“Eu não vou deixar você sem remédio ou recurso. Eu guiarei aqueles que têm coração para ouvir e obedecer. Eu
trouxe até você várias vezes neste dia o cerco contra Samaria e o rei de Israel.
Sim, isso é muito interessante. Isso é em 2 Reis 5, 6 e 7. Começando no versículo 24.
E sucedeu, depois disso, que Ben-Hadade, rei da Síria, reuniu todo o seu exército, e subiu, e sitiou Samaria. E houve
uma grande fome em Samaria; e, eis que eles a sitiaram, até que uma cabeça de jumento foi vendida por oitenta
peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por cinco peças de prata.
E enquanto o rei de Israel estava passando por cima do muro, gritou ali uma mulher, dizendo: Socorro, meu senhor,
ó rei.
E ele disse: Se o Senhor não te ajudar, de onde te ajudarei? Da eira ou do lagar? E o rei disse-lhe: O que te aflige? E
ela respondeu: Esta mulher disse para mim: Dá o teu filho, para que possamos comê-lo hoje, e amanhã comeremos o
meu filho. Assim, nós cozinhamos o meu filho, e o comemos; e eu disse a ela no dia seguinte: Dá o teu filho, para que
possamos comê-lo, e ela havia escondido o seu filho.
E sucedeu, quando o rei ouviu as palavras da mulher, que ele rasgou as suas vestes; e passou por cima do muro, e o
povo olhou e, eis que ele tinha pano de saco por dentro, sobre a sua carne.
(Uau, pessoal. Ele estava fazendo penitência!)
Então, ele disse: Deus assim faça, e mais ainda a mim, se a cabeça de Eliseu, o filho de Safate, estiver firme sobre ele
neste dia.
Eliseu, porém, estava assentado na sua casa, e os anciãos se assentavam com ele; e o rei enviou um homem adiante
de si, mas antes que o mensageiro chegasse até ele, disse ele aos anciãos: Vede vós como este filho de um assassino
mandou me cortarem a cabeça? Vede, quando o mensageiro vier, fechai a porta, e contenham- no firmemente junto
à porta; o som dos pés do seu mestre não está atrás dele? E enquanto ele ainda conversava com eles, eis que o
mensageiro desceu até ele; e ele disse: Eis que este mal é do Senhor; o que mais eu deveria esperar do Senhor?
Então, Eliseu disse: Ouvi a palavra do Senhor; assim diz o Senhor: Amanhã, por volta desta hora, uma medida de
farinha de trigo fina será vendida por um siclo, e duas medidas de cevada por um siclo, no portão de Samaria.
Então, um senhor, em cuja mão o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, e disse: Eis que se o Senhor
houvesse de fazer janelas no céu, poderia isso suceder? E ele disse: Eis que verás isto com os teus olhos, mas disso
não comerás.
E havia quatro leprosos à entrada do portão; e eles disseram um ao outro: Por que estamos aqui assentados até
morrermos? Se dissermos: Queremos entrar na cidade, eis que a fome está na cidade, e lá morreremos; e se
continuarmos aqui assentados, também morreremos. Ora, por isso, vamos e debandemos para o exército dos sírios;
se eles salvarem as nossas vidas, viveremos; e se eles nos matarem, tão somente morreremos. E eles se levantaram

ao crepúsculo, para irem até o acampamento dos sírios; e quando haviam chegado à parte extrema do
acampamento da Síria, eis que não havia homem ali.
Porque o Senhor havia feito o exército dos sírios ouvir um barulho de carruagens, e um barulho de cavalos,
verdadeiramente o barulho de um grande exército; e eles disseram um ao outro: Vede, o rei de Israel contratou
contra nós os reis dos heteus, e os reis dos egípcios, para virem sobre nós. Porquanto eles se levantaram e fugiram
ao crepúsculo, e abandonaram as suas tendas, e os seus cavalos, e os seus jumentos, o acampamento como ele
estava, e fugiram por causa da sua vida.
E, quando estes leprosos chegaram à parte mais extrema do acampamento, eles entraram em uma tenda, e
comeram e beberam, e carregaram dali prata, e ouro, e vestimentas, e foram e os esconderam; e retornaram e
entraram em outra tenda, e dali também carregaram e foram e os esconderam. Então, eles disseram um ao outro:
Não agimos bem; este dia é um dia de boas-novas, e nós retivemos a nossa paz; se esperarmos até a luz da manhã,
algum mal nos sobrevirá; agora, portanto, venham para que possamos ir e contar à casa do rei.
Assim, eles vieram e chamaram o porteiro da cidade; e lhe contaram, dizendo: Nós chegamos ao acampamento dos
sírios e eis que não havia homem algum ali, nem voz de homem, mas cavalos amarrados, e jumentos amarrados, e as
tendas como elas estavam. E ele chamou os porteiros; e eles disseram isto dentro da casa do rei.
E o rei se levantou à noite, e disse aos seus servos: Mostrar-vos-eis agora o que os sírios têm feito a nós. Eles sabem
que estamos famintos; por isso saíram do acampamento para se esconderem no campo, dizendo: Quando eles
saírem da cidade, nós os apanharemos vivos, e entraremos na cidade. E um dos seus servos respondeu e disse:
Permite que alguns tomem, rogo-te, cinco dos cavalos que restam, os quais foram deixados na cidade; (eis que, eles
estão como toda a multidão de Israel que nela foi deixada; eis que declaro que eles estão mesmo como toda a
multidão dos israelitas que está consumida); e enviemo-los e vejamos.
Eles, portanto, tomaram dois cavalos de carruagens; e o rei enviou atrás do exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. E
eles foram atrás deles até ao Jordão; e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e vasos, os quais os sírios
haviam lançado fora na sua pressa. E os mensageiros retornaram, e contaram ao rei.
E o povo saiu, e despojou as tendas dos sírios. Assim, uma medida de farinha de trigo fina foi vendida por um siclo, e
duas medidas de cevada por um siclo, segundo a palavra do Senhor.
E o rei indicou o senhor em cuja mão ele se apoiava para ter o encargo do portão; e o povo o pisoteou no portão, e
ele morreu, conforme disse o homem de Deus, que falou quando o rei desceu até ele. E sucedeu como o homem de
Deus havia falado ao rei, dizendo: Duas medidas de cevada por um siclo, e uma medida de farinha de trigo fino por
um siclo, estarão amanhã por volta desta hora no portão de Samaria;” 2 Reis 6:1-24: 7:1-18
E foi isso que o Senhor colocou em minha mente mais cedo, sobre todo esse evento.
Jesus continuou: “Eu trouxe isso como um exemplo para você sobre como me movo quando Meu Povo se humilha, se
arrepende e clama por Minha ajuda. Existe fé entre vocês? Você deseja ver grandes façanhas como nos dias de
antigamente? Anseio revelar-lhe a força do Meu braço, mas você deve mantê-lo no alto com suas orações, ofertas e
sacrifícios.
“Sua primeira oração, e aquela que você ora ao longo do dia é: 'Deus, salve nosso Presidente'. Pois ele é aquele que é
ungido para levar você à vitória. Ore pela proteção de seu discernimento, porque nem todos os que dizem estar com
ele são sinceros. Ore para que os traidores sejam expostos e que ele tenha um bom pressentimento para saber
quando ele está sendo enganado.
“Ninguém nos dias de hoje pode ser confiável em sua administração. Todos estão abertos à contaminação e ao
suborno, sendo afastados dele. O que muitos de vocês, americanos de visão curta, que se queixam das prisões que
não foram feitas, não veem ou compreendem é a tremenda pressão contra ele no minuto em que ele se move.
"Ele sabe do que o inimigo é capaz. Ele sabe sobre o movimento de tropas e navios. Ele vê claramente o que o inimigo
está planejando, cada vez que ele os derruba. Outro plano surge, como se de intermináveis camadas de intriga, que

Ele deve pesar a vida da nação na balança toda vez que ele faz um movimento, e é por isso que ele é bem lento em
seus olhos, meu povo.
"Mas eu dei o inimigo em suas mãos, se você o apoiar com tanta paixão quanto Jennifer Lopez apoia seu deus."
E eu não sei se todos vocês viram isso, mas a noite em que ela estava reunindo as pessoas em Hollywood para lutar.
“Você não está prometida a fama, riqueza e beleza. Apenas um lugar no Céu e uma recompensa pelas almas que
você atraiu para Mim antes que fosse tarde demais. A maioria tem fome depois dos elogios mundanos, mas tão
poucos estão dispostos a permanecer escondidos, dando tudo pelo amor de seu Deus.
“Então, o que Eu estou dizendo a você? Haverá momentos importantes nos eventos que estão prestes a acontecer.
Quanto mais você me apoiar com suas orações, maior será a vitória. Mas se você se afastar para se consolar e se
entreter, suas orações não serão fortes o suficiente para conter aqueles que estão amaldiçoando de todo o coração e
destruindo este país.
“O que vale para você, Meu Povo? O que a América significa para você? A maioria de vocês não tem ideia de como é
viver sob um regime que odeia a Deus. Mas Richard Wurmbrand narrou suas experiências e eu sugiro que você junte
seus filhos e assista a este filme. Saiba que, se você perder essas batalhas, é assim que sua vida se tornará em breve.
Ele continuou: “Red Dawn 2012 é um filme violento, mas é exatamente por isso que o lado sombrio fez aquele filme.
Porque parte do código de conduta deles é deixar você saber o que eles vão fazer. Embora a versão chinesa, por boas
razões, tenha sido censurada e, por isso, foi alterada, e teve de ser feita com os norte-coreanos.
“Meu povo, estamos em rota de colisão com o que foi escrito e o destino de sua nação. A história está em suas mãos.
Seus filhos, famílias, lares e governo estão sob cerco, e os jogadores alinhados contra você são poderosos. Só com a
minha ajuda você vai sobreviver.
“Comece agora a se comprometer com uma oração séria, orar em grupo, fazer uma oração ao vivo no Facebook e
arrepender-se pelos pecados graves desta nação. Meu Pai deseja dar misericórdia. Ele almeja trazer Minha Noiva
para casa também. O resultado está com você. Em Seu tempo, Ele libertará as forças da morte neste planeta, mas
como Ele teme aquele momento e anseia por um povo arrependido Ele pode libertar de seus pecados".
E esse foi o fim da mensagem do Senhor. E estou compilando algumas orações que postarei em breve, para que você
possa orar junto com elas por nossa nação.
O Senhor te abençoe, queridos moradores do coração. E muito obrigado por orar por nós e cuidar de nossas
necessidades materiais. Conseguimos ajudar algumas casas de resgate para crianças traficadas. Graças a Deus. Por
causa da sua generosidade.
_________________________________________________________________________________________________________
Heart Dwellers
http://heartdwellers.org/
https://vimeo.com/user89451676
Moradores do Coração – Heart Dwellers Brazil
http://moradoresdocoracao.org/
https://www.youtube.com/c/StillSmallVoiceBrazil

Jesus Está Contando Com Nossas Orações
6 de janeiro de 2019
(ouça essa mensagem)
Jesus, levante-nos de joelhos para que possamos manter Suas
mãos de misericórdia elevadas sobre a nossa nação. Amém.
Eu estava adorando com o Senhor e (em visão), Ele estava tão
ternamente fascinado por mim, que apenas me derreti. Ele
beijou minha testa e segurou meu rosto em suas mãos
sagradas. Oh, como o fortalecimento é apenas um relance de
Você, Senhor! Mas isso não foi suficiente para Ele. Ele insistiu em me segurar durante a maior parte do culto e, com
gestos delicados, aliviou minhas ansiedades.
Tomei um mergulho em arrependimento pelo nosso país e logo fui subjugada pelas atrocidades que eu sabia que
havíamos cometido. Comecei a me desesperar para que qualquer um pudesse orar por essa bagunça.
Foi quando ele começou a falar: "Clare, até mesmo a oração e o sacrifício mais pequenos ajudam".
Eu estava me arrependendo por nossa nação. A escola das Américas, onde os revolucionários são treinados para
derrubar governos e matar mulheres com bebês em seus ventres, e massacrar crianças brutalmente balançando-as
contra troncos de árvores e quebrando seus crânios. Lembrei-me de todas as nações que subvertemos e minamos,
destituindo seus líderes por aqueles que se curvarem aos interesses americanos.
O que me veio à mente foi de todas as guerras que começamos sob um pretexto ou outro. Da desonestidade do
nosso sistema policial e judicial. Do sangue que clama de cosméticos femininos feitos de tecido infantil abortado. Do
enxerto e corrupção, tráfico, estupro e assassinato de crianças. E as massivas traições dos políticos eleitos.
Tudo o que eu pude fazer foi clamar por misericórdia. Certamente, esta nação merece ocupação estrangeira e pior
por tudo o que fez ao mundo. Eu não podia nem argumentar pelo bem que tem sido feito pelos verdadeiros
americanos - tão escuro era o poço da iniquidade que eu estava olhando.
Queridos, se arrependam por nossa nação. Suas mãos estão pingando sangue - o sangue dos inocentes. A corrupção
e o engano transformaram seu coração e sua alma em um mar infinito de escuridão, atingindo todo o caminho até o
abismo do Inferno.
Nós merecemos muito mais pelos nossos pecados, mas ainda devemos olhar para a misericórdia de Deus.
Ao contemplar a enormidade de nossos pecados como nação, pensei comigo mesma: "Uma eternidade de orações
não apagou essa escuridão!"
Foi quando ouvi o Senhor Jesus dizer: “Clare, até mesmo a mais pequena oração e sacrifício ajudam”.
Moradores do coração, estamos verdadeiramente em um ponto de virada crítico. Certos políticos proeminentes
ligados a papéis presidenciais anteriores não foram ouvidos no Twitter. Eles estão em Guantánamo? Existem
rumores. Eu não sei, mas eles estão desesperados para matar o presidente Trump e dominar o país - desesperados.
O Senhor disse que eles fazem um tentativa contra a vida de Donald quase todos os dias.
E o que eu queria dizer é que tenho procurado confirmar essa massa de combatentes vindos de Honduras. E não
consegui encontrar nada. Mas ainda assim, confio na minha fonte.
De acordo com a minha fonte, os soldados inimigos podem estar à nossa porta antes do final deste mês ou antes, de
15 de janeiro a 1º de fevereiro é uma boa janela de tempo, considerando onde eles estão e como estão se movendo.
É por isso que o Presidente Trump trouxe todas as tropas de volta, assim como a Marinha e a Força Aérea? Por favor,
não fique excessivamente desanimado com isso, porque de acordo com essa fonte, podemos conseguir isso. Temos a
tecnologia e mão de obra para cuidar disso.
Mas o que está à espreita no Golfo do México, na costa leste, na costa oeste ainda é uma ameaça indeterminada.
Ainda assim, nossos oponentes negros e outros que trabalham de maneiras mais ocultas não são estúpidos. Se
sabemos sobre essas coisas, eles sabiam sobre eles meses atrás.

E o presidente é um líder muito capaz. Mas ainda precisamos orar!
Outra coisa que minha fonte disse foi que esta operação está prestes a ser lançada e que foi planejada há muito,
muito tempo atrás. E esses imigrantes fugindo das forças comunistas em Honduras são apenas uma cobertura para o
que está por vir. Mas o Senhor não é bobo. Ele tem isso se orarmos. Nossas orações seguram as mãos dele. Nosso
arrependimento pelas atrocidades e genocídios que nossa nação fez a outros países abre caminho para a
misericórdia.
Permaneceremos firmes em oração, cobrindo - não, SUFOCANDO nosso presidente e nossa nação em orações por
sua segurança.
Senhor, tem alguma coisa para nos dizer?
Jesus começou: “Quero que você saiba que estou contando com suas orações fiéis para subjugar essas crises
potenciais. Que eu uso fortemente suas orações e ofertas, e estou satisfeito por você estar se arrependendo por sua
nação. Mesmo se houvesse apenas algumas orações, isso ainda faria diferença. Mas há multidões orando, Clare. E
quando todas são somadas, é uma força bastante a ser reconhecida.
“Mantenha o bom trabalho, Moradores do Coração. Muito simplesmente afirmo, vocês não tem ideia do quanto meu
Pai honra suas orações. Vocês são uma força a ser reconhecida. É por isso que parece que vocês estão sempre sob
ataque. Vocês são a Minha Verdadeira Noiva e, oh, quão abençoados vocês serão no Céu. ”
_________________________________________________________________________________________________________
Heart Dwellers
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Uma Carta de Jesus para Jovens
Homens & Mulheres
7 de janeiro de 2019
(ouça essa mensagem)
Bom dia, Família do Coração-Morador. Clare recebeu
uma mensagem ontem do Senhor, dada
especificamente aos nossos jovens, e ela me pediu
para compartilhar isso com vocês todos hoje.
Ela começou: Meus jovens preciosos, a juventude é
um momento muito difícil de equilibrar, porque os
hormônios estão tomando conta de seu corpo e fazendo com que você fique instável emocionalmente e não seja
capaz de pensar com clareza. Quando todos parecem estar contra você, lembre-se: Deus é contigo. Sua primeira
reação é sair do controle e começar a reclamar e apontar o dedo, dizendo o quanto isso é injusto. Mas Deus tem um
jeito melhor.
Jesus começou: “Posso dizer que você está na carne? Eu te cobri. Eu vou infundir você em conhecimento e sabedoria
além de seus anos, se você se apossar de si mesmo, se acalmar, e então procurar a Minha Face. Procure minha
sabedoria. Eu te dei uma Bíblia cheia de sabedoria. Eu te dei uma promessa da Bíblia cheia de sabedoria. Mesmo
assim, você prefere se exercitar, flexionar os músculos e ficar chateado, zangado, inseguro - até mesmo desesperado.
“Não, meus preciosos. Vocês não devem agir assim! Quando você estiver perturbado e ameaçado, número um, clame
a Mim: "Jesus! Salve-me! ”E depois sente-se e espere em silêncio, ore do seu coração, derrame seus medos e mágoas.
Estou aqui para ouvir tudo. Eu sei que um golpe estava chegando, muito antes de te atingir na cabeça. Agora quero
te guiar para fora de sua confusão, ansiedade e reações impensadas.

“Eu tenho o remédio e está na Minha Palavra se você procurar ativamente. Você acha que é uma coincidência
quando eu abro uma Bíblia para uma certa página para você ler? Você acha que meu braço está encurtado que não
posso descer do céu e fazer seus dedos se moverem para a página certa? Que tolice você ter tão pouca confiança em
Mim.
“A primeira coisa que quero fazer quando você está ferido é dizer: 'Venha cá, filho. Venha, filha. Deixe-me te abraçar.
”A segunda coisa é fazer você sentir a Minha Paz e o Meu amor extremo por você. A terceira coisa que quero fazer é
mostrar a saída. Minha Palavra é uma luz em seus pés e uma tocha em seu caminho. Eu vou iluminar e guiá-lo, mas
primeiro você deve ficar quieto e quieto. Deixe-me ajudá-lo a resolver isso.
"Você não sabe, que eu tenho muita experiência com golpes inesperados?" Quando os líderes da sinagoga tentaram
me jogar sobre a testa da minha própria cidade de Nazaré. Quando os fariseus me acusaram e questionaram no
templo. Quando eu estava diante de Pilatos. Quando recebi 40 chicotadas. Quando eu subi no Calvário ... Você não
sabe que nesses momentos eu também estava enfrentando a raiva explosiva dos Meus inimigos? E que eu também
estava sendo insultado?
“Mas eu não reagi. Busquei o coração de Meu Pai e falei o que Ele queria que eu falasse - não o que Minha carne
queria fazer ou dizer.
“Então, se eu puder navegar nessas coisas, com certeza posso ajudá-lo a lidar com seus desafios e testes de fé. Então,
por favor, meus jovens adultos, por favor. Quando você estiver profundamente ferido, pare e ouça minha voz.
Estenda a mão para os meus braços. Vou acalmar sua alma e falar ao seu coração, mesmo através das Escrituras.
“Quando eles te insultam, eles me insultam. Quando eles atiram pedras em você, eles me atingem. Eu fico ao seu
lado e sangro quando você está sendo ferido. Eu participo do seu sofrimento e eu o guio no caminho que você deveria
seguir. Uma maneira pela qual, algum dia, tudo será ratificado perante o Tribunal de Deus, e você será glorificado
com a glória que Meu Pai Me deu.
“Vocês são meus filhos e filhas. Portanto, você deve refletir em Mim. Pare. Venha até Mim. Deixe-me segurar e guiar
você. Então você pode limpar o sangue e o cuspe em Meu rosto, mesmo que eu tenha limpado o seu.
“Eu te amo muito profundamente. Me entristece ver a injustiça. E mais uma vez, aqueles que lançam pedras,
infelizmente, devem ser aqueles sobre os quais as pedras estão amontoadas, porque seus pecados não são invisíveis
para Mim. Conheço cada um e os que te condenam são aqueles que devem ser condenados.
"No entanto, não vim ao mundo para condená-lo, mas para salvá-lo.
“Perdoe e liberte toda a amargura. Então pegue minha mão e ande comigo ”.
E esse foi o fim da mensagem do Senhor.
Mas gostaria de acrescentar também a vocês, Moradores do Coração, esta manhã. Temos trabalhado muito tempo,
parece, em um livro sobre Cura que nós escrevemos. Compilado das mensagens do canal. Nós o intitulamos Quando
Deus Cura e Quando Não.
Agora, ainda não está disponível para venda física na Amazon ou em qualquer outro lugar. Nós já enfrentamos
muitos bloqueios nesse caminho. Estamos nos esforçando muito para resolver isso! Mas nós disponibilizamos para
você como um PDF em nosso site Heartdwellers.org. Você pode procurá-lo lá, bem na primeira página - Mike postou.
E você pode se sentir livre, por favor, para baixá-lo e lê-lo de lá. Há um link, se você clicar nele, levará você
diretamente para o PDF e poderá fazer o download dele.
Com a ajuda do Senhor, eu sei, ainda vamos liberar o caminho para publicá-lo fisicamente e, quando isso acontecer,
informaremos a todos. Mas isso é algo que podemos oferecer a você nesse meio tempo.
_________________________________________________________________________________________________________
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Aja em Obediência; Deixe os
Resultados CoMigo
8 de janeiro de 2019
(ouça essa mensagem)
Obrigado, Senhor Jesus, por me ajudar a entender essas
contracorrentes à nossa volta que mudam dia a dia e nos
deixam inseguros. Amém.
Moradores do coração ... suas orações estão funcionando.
Desde a última vez que conversamos, os chineses foram se
retirando dessa multidão em direção a nós. Quando o presidente anunciou os submarinos da classe Ohio e como eles
poderiam destruir a China em questão de minutos, as coisas começaram a diminuir, mesmo que o presidente da
China tenha dito ao seu povo para se preparar para a guerra.
E pelo que entendi agora, são hondurenhos e mexicanos encaminhados para nossas fronteiras sob o pretexto de
querer asilo. No entanto, misturados a eles estão a Al Qaeda, soldados do cartel de drogas, outros grupos terroristas
do Oriente Médio e agentes especiais que organizam e trabalham para fomentar o caos na fronteira dos EUA.
Suas orações estão funcionando. O Senhor apenas disse em voz muito alta: "NÃO PARE DE ORAR".
Jesus começou: “O perigo é grave e há mais de uma situação se formando, Clare. Você tem informações muito limitadas,
porque eu não quero que você se concentre nisso. O fato de todos estarem orando pela segurança do presidente e contra a
guerra está fazendo uma diferença significativa.
“Minha preciosa Noiva, como eu anseio por abraçar você carinhosamente e dizer a você para não temer! Tudo ficará bem. Mas
eu preciso de suas orações e confiança agora, e não posso libertar você do pesado jugo da intercessão. Mas posso lhe dizer que,
se você continuar a responder com sérias orações por sua nação, há MUITA esperança; muita esperança. Mas não podemos, por
um momento, permitir-nos baixar a guarda.
“Clare, eu ouvi seus lamentos sobre não ser capaz de trabalhar com música, e eu quero que você saiba que eu ouço e entendo sua
intenção. E também conheço o fardo da oposição e da descrença que você enfrentou de várias fontes.
“Eu não te disformei mal. Você não está circulando rumores sem fundamento. Você não está enganada. Na verdade, você está
bem no limite do que realmente está acontecendo, mas você está limitada no escopo, porque eu não quero que você esteja tão
envolvida neste drama”.

Rapaz, é tão fácil para mim, irmãos. Vocês sabem como eu sou.
O Senhor continuou: "Eu dei aos Moradores do Coração apenas informação suficiente para saber que é sério e preciso de
oração séria. Não quero ir além disso. Também dei informações a outros grupos para que eles pudessem orar, e todos de vocês
que são obedientes estão se sobrepondo e cobrindo situações que poderiam causar a GMIII.
“Seu Presidente é um homem muito corajoso que deliberadamente fez o que é certo e provocou essas potências mundiais. Ele
estava certo em fazer isso. Isso forçou a superfície das coisas que estavam à espreita. Ele chamou a questão: muita conversa e
postura, mas vamos ao assunto. E agora ele é odiado ainda mais por aqueles que foram corruptos e desonestos ao lidar com a
América.
“Eu observei essa corrupção em níveis que você nunca vai entender por décadas. E antes de podermos construir, devemos
desmantelar a opressão que ganhou poder sobre o seu país.
“Isso é arriscado, porque sem o apoio de oração, tudo poderia desmoronar. Mas por causa da obediência de funcionários
importantes, que arriscaram suas vidas por este país, e por causa de suas orações, estamos vendo um bom progresso. Mas o que
posso dizer? Há muita escuridão. Muita.
“E por essa razão, devo manter todos vocês empurrando para um novo território em oração. É tão fácil adormecer quando se
está confortável. Tão fácil. Assim, devo motivar continuamente você e outros moradores do coração a estar bem conscientes de
que estão em uma guerra que pode ocorrer a qualquer momento.
"Até agora, a oração e a obediência frustraram os planos do inimigo. Mas não podemos nos dar ao luxo de desistir. Devemos,
ainda, pressionar.

“Eu não posso te garantir nada. Só posso dizer que isso é possível com muita oração e vigilância. Eu quero dizer que tudo vai dar
certo e atrasar os Pés de Barro, mas certas situações-chave devem acontecer antes que isso seja seguro. Pessoas de todo o
mundo anseiam pela paz e eu ouço seus gritos todos os dias. Mas todos vocês sabem o que deve acontecer no livro do
Apocalipse. E suas orações estão atrasando o cronograma de um ano ou dois, porque ainda temos muitas almas para tocar.
“Minha querida Clare. Eu sei como você e os outros se sentem sobre as promessas e ameaças, constantemente oscilando de um
lado para o outro - e isso é um sofrimento legítimo, a propósito. Eu sei como isso é desanimador. Mas eu te disse. Quando eu
chegar, quero que você esteja ocupada com o Meu trabalho. Eu quero ver você gravando músicas, escrevendo livros, orando com
outros e continuando como se o mundo nunca terminasse.
“Mas, ao mesmo tempo, você deve estar ciente das marés e correntes do mundo, e como tudo poderia terminar amanhã - e
antes de terminar seu trabalho. Eu não te disse que você deve terminar; Eu lhe disse que deve trabalhar e orar.
"Há milhões ao redor do mundo que estão fazendo sua pequena parte em levar o Evangelho às nações. Eles não estão
necessariamente conscientes da falta de tempo, porque eu não os sobrecarreguei. Mas para aqueles que são Minha Noiva, eu
compartilho A maioria dos Meus segredos íntimos e peço-lhes que andem comigo todos os dias, sabendo muito bem que isso
poderia terminar a qualquer momento.
“Eu vou dizer de novo: verdadeiramente este é um sofrimento que é contado como uma oferta de jejum. Tem mérito. Então, por
favor, não fique desanimada.
“Você não será julgada pelo que acabou, mas pelo quão obediente você foi. Sei que é difícil para você resolver essa dicotomia em
suas mentes: "Estou trabalhando ... mas terminarei? Será tarde demais? Chego a quem mais precisa? ”Essas perguntas queimam
em sua mente e se diferenciam do que eu lhe disse para fazer. Essas perguntas estão em oposição direta à obediência. Elas estão
enraizadas no orgulho e no raciocínio humano, não na fé cega e na confiança em Mim. São tentativas deliberadas de minar suas
ações e fazer com que você hesite, adie em começar a fazer o que Eu pedi.
“Eu preferiria que você tivesse a atitude de que, 'Se Jesus disse isso, eu preciso fazer isso e deixar todos os resultados e tempo
para Ele'.
“Por exemplo, Clare, se você tivesse terminado Exodus, você poderia apresentá-lo em seu canal e seria um álbum maravilhoso e
encorajador. Mas você não conseguia ver como isso poderia chegar a alguém ou ser usado - então você desistiu. Eu realmente
queria que você terminasse isso e tivesse muitos usos para isso. É por isso que eu te apresentei a Moisés naquele dia no céu.
'Você quer que eu termine agora?' Eu perguntei ao Senhor. 'Perdoe-me, Senhor. Existe tal carga em torno desse assunto, não
tenho certeza se posso ouvi-lo claramente.

Jesus respondeu: "O que você está ouvindo, amada?"
Estou vendo uma batalha em minha mente. Eu acho que você disse "sim", mas eu não confio em mim mesma para
ouvir corretamente algo emocional.
"E o que mais você está vendo?" Ele perguntou.

Estou sentindo que uma batalha está acontecendo. Setas pontiagudas da descrença. Ideias como “Oh, que bem isso
faria? Ninguém está interessado nisso. Vai demorar muito tempo. Não cabe em nenhum lugar. O tempo passou para
isso. ”Etc., etc.
Jesus continuou: “Todas essas setas de incredulidade são do inimigo. Primeiramente, você deve reconhecer isso. E se as coisas
continuassem em bom estado neste país pelos próximos 20 anos? E se houvesse realmente um renascimento? E se a oração
continuasse a impedir a besta de avançar e o mundo estivesse em relativa paz? O que você sentiria no final da sua vida?

Eu me sentiria como se estivesse enganada. E tenho certeza que muitos mais se sentem da mesma maneira. Eu sinto
que perdi tanto tempo questionando. Temendo. Hesitando ... que eu não tinha mais nada para criar. E o solo ficaria
sem nenhuma colheita, depois de 20 anos de balanços cambaleantes sobre essa crise e aquilo. Guerras e rumores de
guerras ...
Jesus me respondeu: “E você seria justificada em pensar isso. Mas se você ignorar isso, e simplesmente obedecer, sem um olho
no que vai acontecer quando. Onde você estaria?

Uau! Meu pequeno trecho de terra estaria cheio de frutos e eu me sentiria muito satisfeita.
Ele me respondeu: "Isso mesmo, isso é exatamente correto. Então, por que você não apenas obedece e pára de me adivinhar e
prognosticar? ”

Senhor, porque você, você mesmo, me diz como as coisas são críticas e que a oração é desesperadamente
necessária.

Ele respondeu: "Clare, a menos que você se torne como uma criança ... você não vê? Uma criança pequena não se consome no
que vai acontecer; elas estão vivendo de momento a momento. Elas terminariam suas orações e tudo o que fosse urgente, e
então declarariam: "Nossa! Vamos começar a travessia do Mar Vermelho. ”A alegria e o entusiasmo deles com relação ao que eu
estava fazendo agora superariam o raciocínio deles, e em grande parte do inimigo que só quer distraí-los desse trabalho.
“Você é muito adulta na sua abordagem para o seu dia, porque você tem uma montanha de 'e se' (suposições) pairando sobre
você - com todos os tipos de mentiras, desinformações e distrações para afastá-la da pureza do seu trabalho.
“Sim, há um conflito se formando. Sim, existem forças inimigas a caminho e até estabelecidas neste país. Mas você não pode
fazer nada além de orar contra eles. Em seguida, deixe-o ao pé da cruz e siga em frente com o seu dia. São todos essas
(suposições) "e se" que estão causando uma perda de motivação, esperança e energia ".

Sim, eu entendo isso, Senhor.
Ele continuou: “Moradores do coração, estou pedindo muito de vocês. Estou lhes pedindo para colaborarem coMigo em
esperança. Peço que vocês obedeçam de momento a momento, sem ter que raciocinar ou dar continuidade às notícias,
procurando por uma confirmação - que você não vai encontrar! Porque muitas das informações que você recebeu não são
públicas ainda.
“Estou lhes pedindo para agirem no momento. Quando chegar a hora da oração, orem. Então orem ao longo do dia, claro,
também. Quando for a hora da família, aproveitem a família. Quando é hora de trabalhar, aproveite o trabalho. Faça tudo pela
Minha glória por obediência e deixe as consequências para Mim.
“Veja, suas inseguranças fazem com que você duvide, questione e hesite. Mas eu sou o Senhor da Tormenta e tudo o que você
precisa fazer é obedecer ao que eu coloco diante de você, e não duvidar de Mim nem questionar Meus motivos. Deixe-Me
assumir a responsabilidade por suas ações feitas em obediência a Mim e veja se a fruto em sua vida não aumenta de repente em
uma colheita muito maior.
“Trabalhe enquanto tiver a Luz com você e nunca se canse de fazer o bem. Habite na Minha presença até que você esteja
inebriado com o Meu Amor e disposição. Deite todo o seu raciocínio para que você possa orar e trabalhar. Se houver necessidade
de uma mudança em suas circunstâncias, onde você mora ou onde você trabalha, eu o conduzirei. Mas até lá, fique contente com
o seu trabalho e saiba que você está protegido por Mim.
“Há um zilhão de ameaças, milhares de sonhos proféticos, todos com uma mensagem diferente. A maioria é de Mim; alguns não
são. Mas, em vez de pesar cuidadosamente a mensagem em cada um deles, calculando com raciocínio humano o que acontecerá
quando, peço-lhe que mude seu foco para a obediência infantil. Obedeça e faça o que eu lhe peço para fazer, quando eu pedir, e
não me dê desculpas por estar confuso.
“Você está confuso, porque ouve muitas fontes diferentes. Algumas são de Mim e outras não. Mas aquelas que são de Mim são
destinadas para aquelas pessoas daquele grupo. Aquelas que você ouve de Mim são para você no grupo dos moradores do
coração. Quando você começa a misturar suas mensagens com Minhas para a Clare, você cai em desordem mental e confusão.
Assim, o inimigo te prejudica e você não faz nada além de raciocinar através de todas as suas confusões. 'Rodando e' rodando,
perseguindo sua calda.
"Eu gostaria que você agisse com fé sobre o que Eu te alimento através deste vaso, e deixe tudo. Consequências, tempo,
circunstâncias da vida. Deixe tudo para Mim, pois no final, eu recebo o crédito por tudo isso.
“Então, agora, vá em paz. Pare seu raciocínio humano que está prejudicando você. Prossiga em obediência e permaneça alerta e
vigilante em sua própria posição, nesta simplicidade infantil e obediência. Eu serei glorificado e você terá paz de espírito
constante, em vez de constante turbulência e questionamento.”

Bem, Família, tenho que admitir que o Senhor está lendo meu e-mail e eu sou culpada de tudo isso. E isso está me
cansando e tirando minha motivação pela música. E isso está destruindo minha esperança por tempos melhores nos
próximos dois anos. Não é sobre ser otimista. É sobre acreditar que o Senhor disse que poderíamos ter um
Renascimento em nosso país e ao redor do mundo.
E você sabe, parte de mim está muito cansada e está doendo. A Fibro tem estado fora das paradas ultimamente, e há
uma parte muito real de mim que quer ir para casa. E eu sei que há muitos de vocês que se sentem assim mesmo.
Mas quando eu permaneço em Sua presença silenciosamente, absorvendo Seus sentimentos e pensamentos, eu me
energizo e digo: "Vamos fazer isso!"
Então, para qualquer um de vocês que está sendo atacado por medos e incredulidade e estão tendo esta batalha de
gangorra - saiba que você não está sozinho. Essa batalha também me prejudicou. Eu não quero enganar ninguém,
mas as situações mudam e as atualizações refletem a força de suas orações. Mas isso não nos deixa em claro! Então,
vamos todos permanecer fiéis, não importa o que aconteça.

Obrigado a todos por orarem por nós e especialmente por mim. Eu realmente preciso disso. Fica muito quente neste
lugar.
Eu te amo, querida Família. Obrigado por estar conosco e pelo carinho. Amém.
_________________________________________________________________________________________________________
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Somos Povo de Oração ... Delirante??
10 de janeiro de 2019
(ouça essa mensagem)
Senhor, você nos disse aqui em Moradores do Coração
que o mundo em que você vive, o mundo do espírito, é
realidade. Mais real até do que as cadeiras em que nos
sentamos e as coisas que tocamos e vemos com nossos
sentidos naturais. Por favor, abra os olhos espirituais do
Seu Povo. Que eles entendam essas coisas para que
também eles possam tornar-se poderosos intercessores
espirituais para o Seu Reino, e não caiam no Medo ou nas mentiras do inimigo que "essas coisas são apenas sua
imaginação". Amém.
Ontem, Clare me enviou uma mensagem sobre uma experiência que teve com alguém que duvidava do que estava
vendo no espírito. Por causa de uma situação familiar pessoal, não consegui gravá-la para ela. (Ela está trabalhando
na música de novo, pessoal - apenas como um aparte. Então, por favor, orem por ela hoje.)
Como sempre, o Senhor tinha um plano para todo esse tempo. Esta manhã, durante meu tempo de oração, o Senhor
chamou a todos nós mais uma vez a uma séria oração sobre o nosso Presidente. Eu escrevi esse tempo para você,
para adicionar ao que Clare estava pensando. Mas primeiro, quero começar com as palavras dela.
Clare começou:
“Recentemente, tive uma fuga com alguém que denunciou nossa vida de intercessão como delirante. Por quê?
Porque nós acreditamos na cruz do sofrimento de Simão. Nós acreditamos em sinais do céu. Acreditamos nas
palavras de Deus e vemos todas essas coisas como normais e fundamentais em nossa caminhada com Cristo.
“Ezekiel recebeu um grande golpe por causa do Força Aérea Um (Air Force One) logo depois de ele decolar do Iraque
rumo ao norte, na época do Natal, se vocês se lembram. Eu mencionei isso em uma mensagem anterior. Fiquei
espantada, realmente, quando essa pessoa disse: "Não. Não havia míssil. Não há chineses em Honduras." E algumas
outras coisas pelas quais estávamos orando. Para eles, tudo isso foi mundo de fantasia.
“E francamente? Eu não posso culpá-los.
“A vida de um intercessor é viver no mundo de Deus mais do que o mundo do homem. E é necessário, porque nossas
orações impedem que as coisas que estão se formando no espírito se tornem realidade para os outros. E se
mencionarmos que estamos orando por tal e tal, e isso soar absurdo, quando isso não acontecer, é claro que isso
confirmará que somos malucos. Ou falsos profetas dignos de sermos apedrejados ... por certos cristãos. Mas, no
mínimo, dignos de sermos chamados de delirantes.
“O Senhor nos deu a história verdadeira de Jonas para ilustrar o fato de que as advertências que um profeta entrega
às vezes são canceladas por causa do arrependimento completo e abjeto de quem as ouviu e deu valor.

“E também, em I Coríntios 2:14, o Senhor explica por que é tão difícil para alguns acreditar no que vemos no espírito.
“O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Porque são loucura para ele, e ele não as
entende, porque são discernidas espiritualmente”.
"No que diz respeito à percepção de que "não havia míssil, não havia soldados ou chineses" e outras coisas que
vimos no espírito, pode ajudar a entender que um intercessor não vive no mundo "real ". o mundo pré-real, ou o
mundo real remoto, o mundo do pensamento, imagens, intenções, tendências, mais ou menos energias que se
impelem e se manifestam no mundo “real” e a inspiração para a criação das ações do homem.
“É um fato bem conhecido que os próprios militares têm espectadores remotos - homens e mulheres que veem o
que está acontecendo do outro lado do mundo, sem sequer estarem lá. Este é o mundo do espírito. Eu gosto de
chamar isso de pré-mundo ou pré-criação, porque pensamentos e imagens precedem as manifestações da realidade.
Como nós sabemos.
“E no superficial, para alguns que não entendem os requisitos desse chamado, pode parecer que uma pessoa que
passa de 3 a 5 horas em oração, ou esteja confinada à cama por doença, é apenas que essa pessoa é preguiçosa e
não quer trabalhar.
“O motivo pelo qual Ezekiel e eu somos chamados a tantas orações é ser atraído para esse mundo de possibilidades,
probabilidades e o mundo pré-evento. Uma vez que nos estabelecemos em oração, começamos a afrouxar nosso
controle sobre o chamado mundo "real" ao nosso redor e entrar em visão remota, ou o mundo pré-criativo de Deus,
a dimensão espiritual.
“Esta é uma vida muito diferente daqueles que funcionam primariamente no mundo físico, que é o pensamento que
agora se tornou ação e parte do universo visto, sentido, do cotidiano ou do que mais chama de realidade.
“Então, há muita coisa que parece escamoso para aqueles que não moram neste mundo, e isso parece absurdo. Não
estou tentando justificar o que acredito ser real. Estou apenas explicando a você porque os Intercessores parecem
tão estranhos. Somos chamados a habitar em Seu mundo com um investimento substancial no tempo, orando,
estudando as Escrituras e os sinais.
“Esta é a nossa perspectiva, àqueles que são chamados para serem intercessores. O Senhor revela Seus pensamentos
e preocupações em um nível muito íntimo, porque Ele precisa que eles entrem em oração e guerra espiritual para
salvar Seu Corpo, para prolongar a vida na Terra antes do encerramento do Apocalipse.
“Se eles fazem o trabalho corretamente, o perigo é evitado e o tempo é prolongado. É por isso que parece tão
escamoso. Assim como Jonas ficou tão zangado com Deus porque ele profetizou para os ninivitas. E em vez de ter a
satisfação de ver seu aviso ignorado e todos eles destruídos, eles se arrependeram e deram ouvidos à sua
advertência. Então, o julgamento profetizado nunca chegou.
“É também por isso que as pessoas estão tão desiludidas com o arrebatamento.
“Este é o trabalho ingrato de intercessores e pessoas com palavras proféticas. Quando algo muda para melhor e a
palavra profética não se manifesta, em vez de ver isso como o fruto da oração sendo responsável pela reviravolta,
essas pessoas são acusadas de serem falsos profetas e mentalmente desequilibradas ...
“Tolos por Cristo.
“Por exemplo, uma atualização sobre a informação da nossa fonte disse que os chineses estavam se retirando. Agora
são os sandinistas, os cartéis de drogas, os mexicanos e grupos terroristas misturados com soldados hondurenhos
que estão avançando enquanto os chineses se retiram silenciosamente.
“O presidente chinês avisou seu pessoal anteontem (Bem, isso seria há dois dias agora.)“ Prepare-se para a guerra.
”E nosso Presidente apresentou os submarinos da classe Ohio para eles em um gesto de flexão de músculos, bem
como chamando nossos militares de volta ao continente do Oriente Médio. E isso você pode encontrar na mídia.
“O comunismo é um partido forte em Honduras e, de fato, há uma grande população de chineses vermelhos. Eu
acredito que essas mudanças ocorreram por causa da fervorosa oração de muitos. As lágrimas, a dor, os sofrimentos
e todos os inconvenientes e oposições são ocasiões de grandes ofertas em intercessão”.

Eu queria acrescentar aqui o que Clare já compartilhou, um episódio que aconteceu exatamente esta manhã, entre
Ezekiel, Clare, eu e os outros Intercessores.
Às 12h05 da manhã, nosso Guerreiro de Oração, cuja esposa entra e sai do hospital com tanta frequência, me
mandou uma mensagem: sua esposa estava sendo levada às pressas para uma cirurgia de emergência. Dentro de
cinco minutos de enviar essa mensagem para a nossa equipe de oração, Ezekiel me ligou - profundamente no que o
Senhor permite que ele sofra, mesmo assim, por amor a Ele. No momento em que atendi a chamada, TODOS os ... eu
os chamarei de pontos de pressão ... em meu próprio corpo se acenderam. Isso é sempre um sinal de que a oração é
necessária.
Tipicamente, somos chamados a orar por talvez 15 a 20 minutos ... e então a maioria dos sintomas será aliviada, e
sabemos que fizemos o que o Senhor pediu e oramos por tempo suficiente.
Esta manhã não foi típica. Era muito mais parecido com o tipo de oração que passamos um ano atrás, quando Ezekiel
esteve tão doente.
Uma hora em oração, exatamente em 1:11 (são meus números para Deus Pai). Recebi um texto de um link do
escritório do Presidente Trump: ele estava certo em embarcar no Força Aérea Um (Air Force One) para voar para o
Texas e a fronteira sul. E, em seguida, em vez de diminuir, a dor de Ezekiel aumentou acentuadamente. E o mesmo
aconteceu com a minha.
Tenha em mente que a esposa do nosso amigo ainda estava em cirurgia, também ...
Eu tento não pedir ao Senhor para me dizer o que está acontecendo no espírito com muita frequência. Descobri que
minha antecipação pode atrapalhar, e meu foco mudará para "fatos" em vez de intenções. Mas esta manhã ouvi uma
mudança nas palavras do Espírito Santo enquanto eu orava. Logo, pude ver uma espécie de tubo de luz correndo
diretamente de Washington DC direto para o outro lado do país - para a fronteira. Estava cercado por um escudo formando um tipo de túnel pelo qual o avião estava voando, em proteção.
Enquanto eu continuava a orar, minha atenção foi transferida para a fronteira, e ouvi o Espírito Santo orando
fortemente pelos dois lados. Orando contra soldados traidores que poderiam estar misturados com nossos soldados.
Orando contra aqueles que ainda estão atravessando e enfrentando as partes abertas da fronteira. Orando contra
esse grupo massivo de homens e quem mais eles implantaram nele, que ainda estão chegando à fronteira.
Enquanto continuávamos a pressionar, minha atenção foi trazida de volta ao interior do Força Aérea Um (Air Force
One). Eu senti. Eu ouvi nas palavras do Espírito Santo. Havia o potencial de perigo lá. Um defeito mecânico? Um
traidor? Eu não podia ter certeza - mas eu me vi orando por uma cobertura do Sangue de Jesus sobre os pilotos e o
próprio Trump. E eu ouvi uma oração muito forte do Espírito Santo ao redor de todas as outras almas naquele plano
com elas.
Nós estávamos agora bem na segunda hora de oração, e as coisas não estavam diminuindo ainda. A dor de Ezekiel
ainda estava aumentando. Ele me disse em um ponto que sentiu como se estivesse sendo desenhado e
esquartejado, literalmente. Tendo seus membros rasgados em pedaços. Ele me disse que a dor foi para o coração
dele e que ele estava quase desmaiando. Clare já havia administrado toda a ajuda física que podia e ela tinha ido
rezar o Terço da Misericórdia em seu próprio altar.
Comecei a ouvir o Espírito Santo dizendo: "Moisés! Moisés! ”E perguntei a mim mesmo:“ Ele está chamando Moisés
para vir orar conosco? ”Imediatamente, na minha visão, o avião não estava mais voando apenas através de um tubo,
mas como se através de… Bem. O Mar Vermelho - como é frequentemente retratado. Eu podia ver um caminho nu
abaixo do avião. Mas de ambos os lados, grandes paredes de alguma substância se elevavam, elevando-se acima do
avião, obscurecendo qualquer coisa que a atingisse e que não viesse diretamente acima dela.
Algo havia mudado de novo em resposta às nossas orações - e eu sabia então: ele iria passar por isso. Com
segurança.
Minutos depois disso, a dor de Ezekiel começou a diminuir. E a minha própria começou a parar também. Dentro de 5
minutos, recebi um texto do nosso Guerreiro de Oração que o cirurgião tinha saído para falar com ele, a cirurgia de
sua esposa havia corrido muito bem. E ela deve ficar bem.
Coincidência? Isso é apenas coincidência?

Para ecoar o que Clare estava dizendo: alguma coisa aconteceu esta manhã? Havia realmente algum perigo para
Trump e o Força Aérea Um? Nós provavelmente nunca saberemos das notícias; talvez nem mesmo a notícia
alternativa. Mesmo enquanto escrevo isso, não sei se ele ainda chegou ao Texas.
Mas como o “Q” gosta de contar aos seus leitores - quando a coincidência se torna impossível?
Eu terminarei esta mensagem agora com as palavras que Clare escreveu.
“Em qualquer caso, Ezekiel e eu, nossos 30 Guerreiros de Oração e mais 15 sacerdotes, estamos todos orando para
que mais tempo seja concedido e que haja um grande movimento de reconstrução de países que foram tão
corruptos. Acabar com o tráfico de crianças. Diminuindo o fluxo de drogas. E um tempo de paz onde todos podemos
florescer em nossos dons sem enfrentar as constantes ameaças do comunismo e dos pés de barro.
“É por isso que dedicamos nossas vidas à oração”.
Eu também vou colocar no final deste artigo um link que Clare encontrou sobre as intenções da China que ela acha
que está muito bem avaliado. E eu concordaria com isso.
Então, nós os convidamos a irem, Guerreiros de oração lá pra fora. Vão. Não se preocupem com o que as pessoas
pensam ou o que elas dizem. Não se preocupem se a oração e as coisas que vocês veem no espírito forem
confirmadas. Nosso Jesus sabe. Nosso Papai Deus sabe. Nosso Espírito Santo sabe como orar através dos nossos
lábios. E nosso objetivo é ser obediente à Sua vontade. Não na dos outros.
Que o Senhor te abençoe, Moradores do Coração.
https://thinkaboutit.news/china-owns-america-and-theyre-coming-to-collect/
_________________________________________________________________________________________________________
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Grandes Provas e um
Tsunami Chegando
14 de janeiro de 2019
(ouça essa mensagem)
Obrigado, querido Senhor Jesus, por compartilhar seu
coração conosco. Por favor, ajude-nos a sermos vigilantes
na oração e sermos fiéis em responder como você nos
instruiu. Amém.
Meus queridos, quero compartilhar com vocês um pouco sobre o tempo. Há um certo Profeta que foi levado aos
tribunais do Céu em 2015 e que teve o privilégio de estar presente durante o caso apresentado para atrasar o
arrebatamento. Não sei se vocês se lembram que naquele tempo, eu lhes dizia o quão perto estávamos. E que o
Senhor me disse que teríamos mais 3 anos. Um período de graça foi estendido por mais três anos nas cortes do céu.
Eu perdi cerca de 40% dos meus espectadores e sofri muita ridicularizarão por causa disso. Graças a Deus. No
entanto, novamente o Senhor falou comigo que Ele havia novamente dado outra extensão provisória de dois anos
em outubro de 2018, logo depois de todos nós termos pedido a Ele.
Meu entendimento foi de 2 anos. Acredito que temos mais dois anos de tempo "provisório" antes do
arrebatamento. Quando digo provisional, quero dizer, desde que oremos muito a sério, todos os dias pela nossa
nação, nosso presidente e pelo mundo. E no final desse tempo, se tivermos sido fiéis, outro exame da condição
mundial será feito.
Então, eu estou trabalhando muito duro acreditando que tenho mais 2 anos para servi-lo.
E isso nos leva a dezembro de 2020.
Muitos de vocês têm orado com todo o coração, almas e forças, e muito tem sido adiado por causa de sua
intercessão, e continuarão a ser adiados. Ele também me disse que isso não significa que não haverá tragédias e
provações. Haverá. No entanto, nossas orações diminuirão a gravidade desses eventos.
Hoje, um dos nossos guerreiros e sacerdotes de oração contou-me o seu sonho sobre um tsunami que está a chegar.
Todos nós sabemos há algum tempo que isso vai acontecer e os dois locais que nos foram mostrados são São
Francisco e Nova York. Poderia ser, penso eu, qualquer um desses.
Neste momento, durante a oração, o Senhor tocou uma canção do álbum Exodus, intitulado “The First Plague of
Water to Blood” “A Primeira Praga da Água ao Sangue”. Que eu vou acompanhar esta mensagem. Depois disso, ele
escolheu essa música. Ele escolheu a música “Eternal Father” “Pai Eterno”, da Eden’s Bridge.
Pai Eterno, poderoso para salvar,
Cujo braço acalmou a onda inquieta
Quem manda o profundo oceano,
Seus próprios limites designados
Ouve-nos quando clamamos a Ti,
Para aqueles em perigo no mar
Ó Cristo, cuja voz as águas ouviram
E silenciou a sua fúria em Tua Palavra
Quem andou na espuma,
E a calma em meio à tempestade manteve
Ó Trindade de amor e poder
Nosso povo se protege em horas perigosas
De rocha e tempestade, fogo e inimigo,
Guardai-os onde quer que eles possam ir
Assim, sempre se erguerá a ti,
Hinos Felizes de louvor da terra e do mar

Se você nunca ouviu falar da Eden's Bridge, eles são um grupo maravilhoso. Músicos extremamente ungidos e
fabulosos. Eles pararam de fazer música há alguns anos atrás, mas oh, eles são maravilhosos!
Então, este é um belo hino antigo, o Pai Eterno.
E para acrescentar a tudo isso, Ezekiel teve um mega sonho na noite passada. Um sonho de cinco horas de duração,
onde ele e eu pudemos experimentar todo o episódio da enchente, mas de dentro dos corpos de Noah e Na ah ma,
esposa de Noah. Uau! Isso foi fascinante.
Eu não me lembro desse encontro, mas Ezekiel me teve uma corrida nesta manhã. Um dos nossos filhos também
esteve lá. Não a bordo da arca, mas de alguma forma preservada do afogamento e veio correndo de volta para nós
depois que a água recuou. Quando estávamos fechando a arca, ele correu e subiu um penhasco com vista para ela.
Ele não veio conosco, mas de algum modo depois ele foi poupado. Este é um dos nossos filhos que tem mantido
Deus à distância, devido a uma tragédia em sua vida.
Além disso, a bordo da arca estavam meus animais de estimação do céu, Simba, o tigre branco e Judá, o leão macho.
Mas eles eram apenas filhotes durante esse tempo. Quando a arca pousou e a água se retirou, a primeira coisa que
fizemos depois que saímos da arca foi nos curvar na Terra e beijá-la, dando graças a Deus pela nossa sobrevivência.
Já neste momento havia pequenos brotos de grama chegando, talvez 2 "-3" de altura. Além disso, Jesus estava neste
sonho, em um barco com muitas crianças de 7 anos de idade para menos. Ele os resgatou da água.
Então, como eu interpreto isso? Boa pergunta! Eu acredito que o Senhor está nos alertando, Moradores do Coração,
que podemos muito bem ter um tsunami catastrófico neste país em uma cidade grande. A narrativa do segundo
episódio do profeta que estava presente na Corte Celestial mencionou que haveria desastres naturais.
E queridos, o Senhor sempre nos prometeu que, se orássemos, Ele diminuiria as tragédias.
E aqui quero apresentar a oração que Santa Faustina nos ensinou do Senhor.
Jesus disse a ela: “Se você fizer esta oração, com um coração contrito e com fé, em nome de algum pecador - eu
darei a essa alma a graça da conversão”.
E esta é a oração: "Ó Sangue e água que jorraram do coração de Jesus, como uma fonte de misericórdia para nós
pecadores, eu confio em Ti".
Por favor, lembre-se desta oração, meus queridos. Podemos ter que estar orando por milhares de almas. Então, em
oração, senti que estes três sinais hoje eram um aviso para você do Senhor.
Jesus tem alguma coisa a dizer?
“Minhas noivas fiéis, como estou orgulhoso de vocês terem perfurado os céus com seus gritos e súplicas. Somente
quando você está comigo, você verá o fruto de seu trabalho, sua obediência, sua disposição e amor. É verdade que
castigos serão permitidos por um período, mas será para a punição dos ímpios e daqueles que forem apanhados
naqueles que não são maus, tais como crianças inocentes. Prometo-lhes uma rápida viagem ao Céu e delícias
eternas.
"Mas para os que ficarem, haverá muito trabalho para vocês. Haverá um reavivamento e um retorno a Mim, e desta
maneira eu espero preparar Minha Noiva para que em breve possamos estar juntos. Minhas Noivas tem sido um
esforço sério com poucos frutos, exceto em países que sofreram terrorismo, deslocamento e tragédia.
"Às vezes isso é o que é preciso para separar uma alma do mundo e considerar seriamente que sou real, vivo e
chamando por eles.
"Almas que respondem a Mim sem ter que passar por isso são preciosas poucas e distantes entre si, e Meu coração
anseia por generoso amor e consolação naqueles que ainda estão para experimentar a Mim. Mas eles estão nus e
cegos neste mundo, e a realidade deve ser abalada, resta pouco tempo e eles estão ficando para trás, por isso são
necessárias medidas mais sérias para chamar sua atenção.
"No entanto, eu nunca fico sem piedade ou clemência, e detesto experimentar o sofrimento deles e sentir o que eles
sentem. Então, eu tento com todas as medidas possíveis atraí-los para Mim pelos altos e baixos da vida.

"Mas quando um povo está tão arrebatado pelo mundo, são necessários métodos mais dramáticos e mais duros.
"Eu estou pedindo a todos vocês para ficarem no muro da intercessão ... olhando o mundo e dando seu coração para
aqueles que sofrem e são vítimas da tragédia. Eu estou pedindo para você responder àquela voz mansa, pequena e
suave dentro de você que te chama para oração.
"Também peço que saibam que os seus entes queridos estão nas mãos de um Deus amoroso e justo, e nada acontece
sem o seu consentimento. Confie nele. Confie na fidelidade dele e dê-Me grande motivo para confiar em vocês à coisa
mais preciosa em Meu mundo: uma alma humana.
"Confie que eu sei o que estou fazendo e permitindo, e no final, haverá uma realeza gloriosa com seus entes queridos.
Confie e ofereça suas tristezas a Mim, e trarei grande alegria na hora marcada."
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Heart Dwellers
http://heartdwellers.org/
https://vimeo.com/user89451676
Moradores do Coração – Heart Dwellers Brazil
http://moradoresdocoracao.org/
https://www.youtube.com/c/StillSmallVoiceBrazil

Dragões – Criação de Deus Caída à
Perversão de Satanás
17 de janeiro de 2019
(ouça essa mensagem)
Senhor, nós lamentamos com você sobre a beleza de sua
criação que uma vez foi, mas foi feito tão escura e torcida
pelo inimigo como ele e seus asseclas se tornaram. Ajude-nos
a ser sábios e perspicazes, voltando nossos rostos do mal que
nos rodeia.
Nós pedimos Sua forte proteção, aqui na Terra, destas forças do mal. No entanto, estamos ansiosos para um dia nos
deliciarmos com você, pois você nos revela a vasta e incrível variedade de maravilhosas criaturas que você gostava
de criar, no começo. E estamos ansiosos para o Dia em que toda a Criação será novamente livre das perversões e
torturas do inimigo. Amém.
Alguns dias atrás, Clare me enviou alguns relatos sobre as visitas de dragões no espírito que havia aparecido em sua
mesa. E ela me perguntou se eu poderia fazer uma mensagem usando eles. Então, esses são meus pensamentos.
Dragões O debate continua, pelo menos na minha própria experiência pessoal. Eles são "puro mal"? Eles eram reais?
Eles são alguma criação de Satanás? Ou são, como os ratos, as corujas, as aranhas ... uma parte original da criação
perfeita de Deus que também esteve sujeita à Queda?
Primeiro, recebemos um relatório de um Morador do Coração que teve um encontro assustador. Ela disse que já
havia experimentado isso antes, mas que foi muito intenso na última vez, e ela reconheceu isso como pura maldade.
Foi assim que ela descreveu:
"Então ..." ela começou. “Eu ouvi esse som 1 ou 2 outras vezes antes no ano passado. Eu meio que descartei isso das
outras vezes, porque eu senti que era muito exagerado, mas dessa vez foi diferente. Houve um novo elemento em
experiência. Esse som decolou no meu quarto, como se estivesse no telhado. E sim, eu sei que isso está acontecendo
no reino demoníaco ... Vamos apenas dizer o que é e tirar isso do caminho.
Ao dizer isso, ela queria esclarecer que não era um sonho ou sua imaginação. E que ela está bem familiarizada com o
reino das trevas para saber disso, realmente era real.

Ela continuou: “Ontem de manhã, logo após as 7:00 da manhã, quando eu havia acabado de acordar. Sabe aqueles
sons que são feitos quando uma enorme rajada de vento atinge uma certa parte da sua habitação? Rachando e
estalando e parece que vai desmoronar tudo devido à pressão. Eu não ouvi sequer uma rajada de vento, mas sim
uma quebra, um estalo e uma pressão contra a porta da frente aconteceram. Assim que isso aconteceu, um som
fluiu do telhado de cima do meu quarto - um som de grandes asas batendo e causando uma tremenda pressão de ar
contra a casa.
E em seu post original, ela incluiu um clipe de som que ela encontrou em algum lugar para que soasse como isso. Era
muito parecido com o que você ouve nos filmes atuais sobre dragões.
Outro Morador do Coração, em oração na noite anterior, perguntara: “Senhor, e esses dragões alados que as
pessoas estão ouvindo?”
E Jesus lhe respondeu e disse: “Tanta coisa está chegando agora. Os vislumbres que as pessoas estão tendo não são nada
comparados com as massas de criaturas diabólicas que foram preparadas para vagar pela Terra. Quando todo o plano for
descoberto e trazido para a luz do dia, as pessoas cairão mortas no local, tão grandes serão os terrores”.

Então um dos nossos membros mais experientes da Equipe de Oração nos disse que ele estava tendo sonhos de
dragões serpenteados alados voando em nossos céus.
Este membro começou: “Eu tinha acordado no meio da noite para trocar e alimentar meu filho recém-nascido.
Depois que eu o coloquei de volta para dormir, eu voltei para a cama. Adormecendo, vi o céu - cinza de avelã e
relâmpago - com muitas criaturas nos céus. Algumas pareciam cobras; outras gostam de navios ou harpias míticas.
Mas no centro havia um grande dragão, de aparência oriental, como você vê nas pinturas. Estava muito longe, mas
ainda bastante grande, e não estava se movendo. Era como um navio em forma de dragão.
“No sonho, havia pessoas em toda a minha casa, algumas perguntando sobre o Espírito Santo e sobre a unção. Todo
o tempo, este dragão estava no céu. Tenho a sensação de que estava caçando. Enquanto eu olhava, não tinha medo
disso; Eu só sabia que era malvado.
No dia seguinte, perguntei ao Senhor sobre isso. Eu sabia que era um sonho "alienígena / demônio", e sei que ele
não gosta desse assunto, mas eu raramente tenho sonhos assim, então eu estava procurando por Ele para entender.
“Isso foi o que Ele disse para mim: 'O que você viu não foi tanto uma espaçonave quanto uma representação do
movimento no reino espiritual. Essas grandes serpentes são realmente reais e são uma das entidades demoníacas
com as quais os programas espaciais dos Pés de Barro estão lidando atualmente. (Ao "lidar com isso", entendi que
havia tráfico humano em troca dessa tecnologia.)
“Jesus continuou, 'Tanta perversão, mas eles estão trabalhando nas massas de pessoas neste país' (com isso percebi
que eles têm mais a ver com o abuso e o desaparecimento de pessoas do que a maioria imagina).
"Eu odeio esse assunto", continuou Jesus. "Essas criaturas ficaram tão distorcidas do que eu as fiz ser! E a parte mais
dolorosa é que a comunidade científica está me rejeitando, e preferindo optar por lidar com elas, então com certeza
eles estão dizendo que as entidades que contataram vão ajudá-los (e o membro acrescenta aqui, "Com isso, eu sabia
que Ele queria dizer 'tornar-se mais que humano'"). Mas eles estão sendo enganados por Satanás'"
E esse foi o fim do relatório deste homem.
Mas as palavras do Senhor para ele, “Essas criaturas ficaram tão distorcidas do que eu as fiz ser” realmente me
chamaram a atenção - e me perguntei o que a Escritura tinha a dizer sobre essas criaturas. Todos nós lemos nas
Escrituras do Grande Dragão, então fui primeiro ao livro do Apocalipse.
E apareceu outro sinal no céu; e eis um grande dragão vermelho, tendo sete cabeças e dez chifres, e sete coroas
sobre suas cabeças. Ap. 12.3
E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente, chamada de Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo;
ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Ap. 12.9
O grande dragão - que também é a "antiga serpente". A mesma criatura que enganou Eva e Adão.
Jó deu ainda mais informações, confirmando a descrição do dragão de fogo:

"a sua boca saem tochas, e centelhas de fogo escapam. Das suas narinas sai fumaça, como saem de uma panela
fervente, ou de um caldeirão. O seu fôlego acende os carvões; e uma chama sai de sua boca." Jó 41.19-21
Uau. Eu nunca pensei muito, que essa criatura também foi criada por Deus. É tão facilmente ligado à lenda, a filmes
de terror e ficção científica e a histórias. Sim, todos nós ouvimos a história de São Jorge e o Dragão. Mas mesmo
pesquisando isso, há muita dúvida e conjectura. Alguns pensam que foi "apenas" um crocodilo. Muitos acreditam
que, mesmo que houvesse tal criatura que George matou, era pequena em tamanho. Não a enorme criatura que
nosso primeiro relato descreveu: pesada o suficiente para fazer uma casa ranger e gemer!
Estamos tão cercados pela escuridão, o mal, os demônios e todas as suas várias ferramentas, armas, dispositivos e
maldições. Fiquei triste ao pensar que as pessoas também estão sendo oprimidas não apenas pelos anjos caídos, mas
também pelos animais, que também escolheram seguir o caminho da maldade. Ou talvez pior, aqueles que foram
forçados a isso.
Mas como eu estava pensando sobre tudo isso, o Espírito Santo me lembrou de uma visão dada a um jovem Vidente
que eu gosto de ler. Ele teve um episódio com um dragão. Mas este aqui estava no céu. Deixe-me ler algumas partes
de sua visão.
Ele começa: “Eu entendo que isso pode ser um alongamento para a mente. No entanto, estou simplesmente
compartilhando o que vi no céu. Peço que você mantenha um coração aberto e busque o fruto do Espírito Santo.
Todo encontro verdadeiro levará o fruto do Espírito Santo que traz Alegria a Jesus - Seu caráter revelado! Não vou
tentar convencê-lo de que o que vi é real. Não é por isso que esta série está escrita. Está escrito para que você possa
ver a beleza de Deus e a majestade de Sua mão na Criação ”.
Por questão de tempo, vou resumir a próxima parte que ele escreve. O nome do vidente é Micah Turnbo (Maique
Tarnbo) ou Miquéias. O Senhor veio a ele na forma da Águia Branca. Outros viram Jesus dessa maneira também como uma grande Águia Branca. Anna Roundtree, em particular, eu me lembro. E eu mesmo o vi nesta forma.
Jesus, na forma da águia, tinha escolhido Miquéias para voar em suas costas, e quando eles voaram, eles iniciaram a
conversa.
Miquéias continuou: "Senhor, para onde estamos indo?", Perguntei.
(Jesus lhe respondeu) “Estamos indo para a terra do gelo e da neve; onde as montanhas são de cristal e criaturas
gigantes vagam pela terra. Meu filho, esta é uma área de dragões de gelo que amam o gosto do conhecimento.
Prepare seu coração!
“Nós nos aproximamos de uma terra que estava brilhando como um anel de diamante! Eu percebi que era assim por
causa das montanhas, como o Senhor disse. Diminuímos nossa velocidade para descer. O Senhor (e Miquéias nos diz
aqui que quando o Senhor se torna a Águia, Ele escolhe o nome de Chazah) O Senhor, Chazah, pousou com graça.
Então a águia fechou suas asas, o que me permitiu pular no campo de neve. Chazah, a águia branca, transformou-se
em Jesus, sorrindo para mim!
"Miquéias, dê uma olhada no seu entorno, filho."
"Observei a bela terra como se estivéssemos em um globo de neve! A dança suave da neve atravessou os campos
com uma luz ofuscante! Os flocos de neve que caíam continham uma luz suave e ardente, e você podia ouvi-los
falando com você! Flocos de neve não derretem aqui também, nem é tão frio que você se sinta desconfortável. O
campo de neve aberta tinha vozes cantarolando ao vento, era louvor a Jesus! Uau! As árvores que circulavam a área
circundante eram como uma joia azul cristalina, mas a árvore ramos tinham folhas de muitos tons diferentes de
púrpura. Tive a sensação de que eles se mudaram para esta posição para receber Jesus e eu! Algo está prestes a
acontecer ...
"Jesus podia sentir minha excitação: 'Miquéias, há muito o que ver! Tanto para você entender.' Depois que Jesus
disse isso, criaturas pequenas e macias como o algodão se aproximaram de nós. Essas criaturas pequenas e fofas
tinham olhos enormes e me lembravam um bicho de pelúcia. Os pezinhos faziam sons estridentes enquanto
andavam na neve. Os corpos deles eram redondos como um algodão. Sobre o tamanho de uma bola de basquete.
"Eu também fiz um barulho de guincho por causa de sua aparência adorável. Eu não conseguia me impedir de
segurar uma! Jesus também segurava uma.

“'Miquéias, há um dragão que eu gostaria que você conhecesse. Eu criei ele; Eu criei todos os dragões, mesmo
aqueles que caíram da Minha presença. Este pediu para conhecê-lo e entender seu nome. Jesus enterrou o rosto na
suave criatura que segurava e deu-lhe um beijo, depois continuou: - Quero que você fale com ele e lembre-se do que
viu. Filho, o inimigo é um mentiroso e nem todos os dragões são maus! Em nossas aventuras juntos, você viu muitos
lugares, mas esse é crucial. Jesus sorriu enquanto abaixava a pequena criatura e depois desaparecia.
"Eu estava sozinho. Estava tudo bem comigo. Eu não sabia para onde ir. Pensei que talvez o dragão viesse a mim.
Sentei-me na neve brincando com as criaturas da neve até que um rugido encheu o céu! As criaturas da neve
pularam para cima e para baixo com seus pequenos pés rangendo, dizendo: 'Sim!'
“Eu me levantei pronto para encontrar este fabuloso dragão que me pediu, como Jesus disse. Eu me senti honrado
de certa forma. Eu não tinha ideia do que ia dizer.
“Um poderoso vento aproximou-se de nós com o som de grandes asas movendo-se para cima e para baixo.
Novamente, um rugido alto veio enquanto as nuvens se separavam, revelando um dragão majestoso!
“Este dragão pairou no céu por um momento, depois pousou a poucos metros de distância, deixando um estrondo
alto que sacudiu o chão. As criaturas da neve correram para Ele, mais uma vez gritando: "Sim!" Fiquei ainda
admirado com uma criatura tão linda, poderosa, mas gentil.
“Deus Pai criou uma obra-prima. Ele estava deslumbrante na glória de Deus. Ele era roxo com chifres de safira que
subiam de sua cabeça como os chifres de um carneiro. Suas asas eram intensamente grandes e eu podia ver pedras
de luz dentro delas. Vindo de suas costas havia espinhos de cristal, como as montanhas ao longe. Suas garras eram
de ouro. Seus dentes eram como marfim. Em seu peito, você podia ver a chama sagrada de Deus queimando como
uma fornalha. Eu podia sentir o calor de uma chama tão incrível tocando meu rosto. Sua cauda era longa com um
medalhão único no final. Era uma forma de estrela. A luz brilhava radiante entre as luzes neste lugar celestial. O
dragão cuidou das criaturas da neve como uma mãe para seu filho. Ele foi gentil, gentil e senti um grande senso de
honra ”.
Eu terminarei a narração de Miquéias aqui. E postarei um link para o blog dele se você quiser ler mais, no final da
transcrição.
Quando Clare me enviou esses dois primeiros relatos dos dragões malignos, sentei-me com o Espírito Santo por um
tempo, imaginando que bom propósito poderia advir da sua leitura. Sim. É certamente um chamado à oração sobre
nosso país, nosso mundo! Sim, eu percebi também - é uma chamada para ser muito, muito sério sobre a nossa
subida "até a montanha" para a pureza com Jesus. De que outra forma podemos esperar estar contra tais coisas?
Mas então Ele me lembrou da jornada de Miquéias para o céu. E percebi que a foto maior em tudo isso poderia ser
resumida em uma música que ele toca para mim em adoração com bastante frequência. É cantada por Jenn Johnson,
da Bethel. E é chamado de "gravidade". Estas são as palavras:
Eu me pego
Em todas essas coisas mesquinhas
Me perdendo de vista do que é importante para você
Mas então você vem
E me toma pela mão
Você diz: "Venha até aqui comigo"
E então meus pés saíram do chão
Você me levantou acima das nuvens
Quando olho para baixo, o mundo inteiro parece tão pequeno
Passado as estrelas através do espaço e do tempo
E eu esqueço o que sobrou
Como eu estou cercado por essas coisas grandiosas
Aqui em perfeita harmonia
Você está orquestrando galáxias
Eles estão iluminando até onde eu posso ver

A majestade
O mistério
Sua gravidade
Me puxa para perto de você
E eu posso respirar de novo
Aqui com você
Não há mais nada a dizer
E está claro o que importa para você
Soberano
Bem acima de tudo
Soberano Você é
Eu posso descansar
Porque tudo está em suas mãos
Soberano Você é

Isso se torna o ponto principal do que estou vendo. Acima de todas as outras coisas, Deus está no controle. Ele está
acima de tudo o que vem a nós, e também contra nós. Mesmo quando parece tão incrivelmente sombrio e temível e
poderoso - se nós aproveitarmos os momentos para nos acalmarmos. Tome sua mão e vá com ele, ele é fiel e
verdadeiro. E nos atrairá para ver da perspectiva dEle. E mesmo que estes últimos dias pareçam escuros e cansados e
até feios, o que está à nossa frente é verdadeiramente Glorioso. Cheio de beleza, maravilha e prazer que nosso Pai
Celestial Deus fez por nós desde o início.
Agarre-se a estas coisas, queridos moradores do coração. Em tempos em que a escuridão parece oprimir ... Assim
como Jesus lançou os olhos para este tempo, agora mesmo, enquanto Ele estava pendurado naquela cruz por nós,
vamos lembrar de lançar nossos olhos sobre o tempo à nossa frente, ainda. Para esse Lar Ele nos levará.
Realmente torna nossos dias muito melhores quando nos posicionamos contra a lógica comum e "nos tornamos
mentalmente mais celestiais e cada vez menos terrestres".
Que o Senhor te abençoe, queridos moradores do coração.
Blog do Miquéias “Micah”: https://beholdwonder.com/blog/
_________________________________________________________________________________________________________
Heart Dwellers
http://heartdwellers.org/
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A Gangorra do Orgulho & O
Fermento dos Fariseus - Repost
De 26 de Novembro de 2017, em 18 de Janeiro de 2019
(ouça essa mensagem)

Jesus, obrigado por nos proteger como a menina dos
Teus olhos, e não permita que o Orgulho obtenha um
ponto de apoio destrutivo em nós.

Obrigado, Senhor, por me humilhar. Eu posso sentir que eu precisava e eu pedi que fosse gentil, porque as
quedas duras são realmente miseráveis... E você foi gentil, muito gentil - mas ainda bastante convicto. Então
você me segurou perto de Seu Coração e me olhou com tanta compreensão e compaixão. Quão maravilhoso é o
Seu Coração Misericordioso. Gostaria de poder cantar para sempre sobre isso.
Bem, pessoal - foi um daqueles dias. Quando você se sente imparável... certo? Tudo o que fiz foi frustrante ou
um embaraçoso fracasso e eu podia sentir a mão amorosa do Senhor me puxar de volta. Embora eu não devesse
estar envergonhada ou surpresa, porque só estava fazendo o que vem naturalmente para mim quando estou
sozinha.
Jesus começou: "Bem, Meu amor, Minha querida. Você pediu, e precisava ser feito. E estou tão feliz que você pediu,
então pudemos atravessar rapidamente e você pôde voltar com a segurança de estar na última posição de ser a
menor em tudo.
Oh, como são grandes os tesouros que Eu darei à alma que conhece a si mesmo como Eu os conheço. Os maiores
presentes, os maiores tesouros para aqueles que confessam a realidade de quem são, para aqueles que têm a
sabedoria de pedir: "Mostre-me quem eu sou em Seus Olhos, Senhor". Este é um pedido sábio que nunca, nunca
negarei.
Queridas almas, você temam ao ver quem vocês são através de Mim - agora, neste momento. O medo deve vir
quando você estiver contornando o problema e se enganando. Isso deve causar um grande distúrbio interno,
porque você está pisando na superfície de um gelo finíssimo. É melhor andar na geleira da humildade do que
patinar em gelo fino, cheio de orgulho, independência e autoconfiança.
Oh, Minhas Almas, quando você começa a sentir como: ‘eu posso fazer isso!’ brotando em você, corra para Meus
Braços e Me implore para te devolver a realidade, antes de permitir uma queda séria. Faça isso sempre e Eu irei
mostrar suas falhas e conceder-lhe lágrimas de arrependimento, indulgenciando você sempre. Sim, sempre. Estou
tão cheio de perdão e um novo começo para você."
Então indaguei ao Senhor: - "Bem, eu entendo isso, Senhor. Mas terá momentos em que eu preciso confessar,
‘EU POSSO fazer isso.’
E Jesus respondeu: "Você está esquecendo o resto da frase, Clare:‘... através de Cristo, que me fortalece.’"
Oh. Eu costumo dizer isso dessa maneira... Mas senti algo diferente que não gostei.
Jesus continuou: "Sim, o espírito Independente. Você pode dizer as palavras certas, mas ter a atitude errada. É
quando você coloca o carro na frente dos bois, ignorando todos os sinais de alerta:‘Perigo à frente, passagem de
animais repentinamente.’"
Jesus, eu pude sentir isso, e não gostei nada - o fermento dos fariseus. Por isso que eu perguntei: "Por favor,
ajude-me. Sinto orgulho e independência em mim e isso é horrível." Mas, por favor, seja gentil?! Me ajude a sair
deste pecado.
E meu marido tirou um cartão Rhema para mim na noite passada. Nossa, esse arquivo de cartão rhema - é uma
caixa de sapatos que tem 20 anos de idade. Enfim, ele puxou um cartão e o deixou onde eu iria vê-lo enquanto
eu deitava na cama, então não precisamos falar sobre isso.
O Cartão dizia algo assim, não sei se consigo dar as palavras certas - mas dizia algo assim: "O espírito de
aprendizagem, se obtém conhecimento e independência". Isso é tudo o que disse... E quando eu vi isso, me
senti muito mal e um pouco ressentida, tirei mais um outro cartão da mesma antiga caixa de sapatos,
perguntando ao Senhor: "Por favor, diga algo legal para mim". E o cartão que tirei disse: "Eu estou com você,
não contra". E eu soube imediatamente que o Senhor estava apontando meu pecado e queria me ajudar, não
me condenar. Oh, meu marido é TÃO corajoso!

Queridos, é fácil ser bem zeloso de que você cairá em orgulho, pensando: "Estou avançando e não deixarei que
ninguém me segure ou me detenha. Estou fazendo isso. E eu também estou mostrando como fazer isso, por
sinal!"
É a gangorra do Orgulho ficando alta lá no outro lado. O que quero dizer com isso, é que, quando você se sente
mal sobre si mesmo, muitas vezes alimentado pelos demônios: "Oh, você é um fracasso", eles estão na parte
superior da gangorra. Então, quando você se ergue corajosamente pensando que pode superar-se... Bem,
cuidado com essa reação, não vá longe demais, adquirindo uma atitude de espírito independente, levantando-se
do chão muito alto no ar na gangorra. É esse sentimento alto que é a minha morte.
A maneira correta de fazer isso é vir ao Senhor e lhe pedir que o faça se recolher, o que Ele sempre o fará, mas
eu tenho a culpa de ser muito estridente na minha participação nisso e então eu posso cair em Orgulho. Oh,
como eu odeio essa palavra!
Agora eu posso realmente sentir o que Paulo quis dizer quando disse: "Que homem miserável eu sou! Quem me
salvará desse corpo de morte?" Isso é Romanos 7: 24
Jesus me respondeu imediatamente: "Clare, Eu sempre a salvarei deste ‘corpo de morte’. Sempre. Porque Eu
quero que você seja livre. E quando você está caminhando orgulhosamente, você está presa - pois você realmente
não consegue ver onde você está indo, e também não pode ler os sinais de alerta, 'Perigo, passagem de animais
repentinamente' E, assim como Eu vim para o resgate de Paulo, também virei para o seu.
Meu povo, não há nada mais perigoso do que uma atitude independente e orgulhosa. Principalmente porque é
quando você está construindo as bases de uma obra que pode ser preenchida com esse fermento, ficando embutido
na base. Isso afetará todos os que você ministra e você será apenas outro ministro que pressionará o Orgulho - o
que destrói o Corpo e faz as igrejas vazias do Meu Espírito.
É quando você abre esse saco de cimento com temor e tremor, e começa a misturá-lo com as Águas vivas que fluem
de dentro. A Fonte Sou EU - para você ter uma base sólida que englobará a santidade naqueles que você ministra.
Aqueles de vocês, Meus queridos, que se sentiram tão amarrados por suas falhas no passado, sejam muito, muito,
cuidadosos com essa contaminação enquanto Eu estou levando você. Se Sou o centro de tudo o que você está
fazendo, você está seguro. Mas se por um momento você levantar a cabeça para cima, andando por si mesmo, tudo
o que você faz daquele lugar estará sujeito a falhas quando você entender sua inteligência sobre você."
Sim, esse é outro motivo que eu quero mencionar sobre a pintura e desenho. As pessoas continuam me dizendo
que tenho talento. Eu sei. Eu sei que sei: NÃO tenho talento! É o SENHOR fazendo isso através de mim. E insisto
nisso, porque não quero que as pessoas tenham a ideia de que, "Uau, ela tem talento!' Você sabe - algum tipo de
deusa. Isso é ridículo!
E será o mesmo que você absorverá em si mesmo se eu for modelar isso. Então, estou tentando fazer você
entender: Eu não tenho talento. Até porque é muito perigoso pensar que você é talentoso. Porque tudo o que sai
de mim vem do Senhor. Eu sei o que posso fazer com um lápis e um pedaço de papel por conta própria e
acredite em mim, não é bonito! Eu sei que quando eu orar, permitindo que o Senhor trabalhe através de mim,
algo sairá bonito de lá, embora Ele esteja escrevendo “com um lápis quebrado.”
Então, este é um segredo: você não precisa correr ao redor dizendo às pessoas, 'Oh, veja isso. Não é
maravilhoso?! Não fiz um ótimo trabalho?!, com tapinhas nas costas. Não, não, não. Se você tem esse tipo de
espírito, é melhor você não fazer nada. Porque com certeza você irá tropeçar e cair. Falhando e confundindo as
pessoas. E o pior de tudo, mostrando às pessoas como se orgulharem. Não é disso que precisamos, pessoal.
Precisamos entender que vem do Senhor, e Ele tem toda a Glória nisso. Nós não recebemos a Glória.
Então, estou dizendo isso, porque há algumas pessoas que estão sendo criadas na arte agora. E é muito
importante que elas entendam, que se elas estão baseando sua auto-estima em algum tipo de talento, elas estão
em perigo. Porque a auto-estima vem de Jesus morrendo na cruz por nós. Não há nada mais valioso do que isso,
e é daí que vale a pena.

E o resto é um Dom! É simplesmente um dom. Pode ser dado e pode ser tomado. É um presente. Então, cuidado,
meus queridos.
E assim, continuando com o que o Senhor estava dizendo.
"Então, o que Eu estou dizendo?" Ele continua. "Seja encorajado, porque podemos fazer isso juntos. Eu o chamei.
Vocês estão caminhando com temor e tremor, porque você vê o que Eu estou chamando a fazer e é mais do que
você pode lidar. Você sabe disso, no fundo de seu coração.
"Bom. Agora você sabe Quem está no leme e quem está na sala das máquinas - e não há nenhum perigo de você
transformar isso em SEU dom. Seu ministério. Seu talento. Isso é Meu do começo ao fim. Todo Meu. Concebido por
Mim, fornecido e autorizado por Mim. E você está apenas gerenciando os recursos e fazendo a sua parte como Meu
emissário. Oh, por favor - fique neste estado de espírito e os dardos ardentes do Orgulho atirados dos arcos dos
inimigos não encontrará combustível em você para continuar a queimar. As Águas Vivas irão apagar as setas e
elas sairão imediatamente."
Agora isso é realmente interessante. Acabei de receber um cartão... bem, na verdade, é uma Rhema do site:
"Onde não há madeira, o fogo se apaga". E eu pensei: "O que uma coisa tem a ver com a outra? Não consigo
imaginar o que isso tem a ver. Bem, agora eu sei. A madeira é o Orgulho. Então, os dardos inflamados atingiram
isso e então explodiram com chamas de Orgulho.
Então, o Senhor continuou: "Este é verdadeiramente o segredo de um ministério divino. Estamos fazendo isso
juntos, e você é o Meu humilde servo. Proteja esta verdade com todas as suas forças, porque Satanás não deixará
de tentar embutir o orgulho em seu coração. Se você está ciente e em guarda, você estará vigilante para protegêlo."
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Seu País Vale Duas Semanas
de Duro Trabalho
19 de janeiro de 2019
(ouça essa mensagem)
Meus queridos Moradores do Coração, enfrentamos
muitos desafios nos últimos meses e continuamos a ter
grandes esperanças. O Senhor restaurou minha
capacidade de trabalhar com música e estou progredindo.
E isso me traz muita alegria! Mas isso é tão importante
para Ele. E eu desejo de todo o coração terminar meu curso antes que a trombeta toque.
Ele me deu um coração para cantar novamente e eu me regozijo em Sua fidelidade. Existem coisas que Ele tem
restaurado em você? Alguns de vocês têm dons muito originais e desejam expressá-los. E isso Ele fará, se você
continuar pressionando e chamando Seu talento e perseverança para conduzir a corrida até a sua conclusão.
Todos os dias somos confrontados com escolhas! E muitos de nós estamos entusiasmados com nosso trabalho e
fomos restaurados por Sua graça. Nós vemos nossos filhos amadurecendo; Nós gostamos de nossos netos e oramos
com grandes esperanças por eles. Para alguns, nossas famílias nos trazem grande conforto. Para outros, um amargo
desafio.

Todos os dias, avançamos fazendo algo em direção aos objetivos que Deus nos deu, e é emocionante. Tão
empolgante que às vezes eu mal posso esperar para chegar ao teclado e progredir. Eu não posso esperar para
terminar a pintura de Deus Pai.
Para alguns, você está aprendendo uma nova habilidade e crescendo - e está ansioso para fazer grandes coisas para
o Senhor, sob Sua unção.
Para outros, sua devoção à sua família e a satisfação de suas necessidades ocupam suas mentes a cada dia. Para
outros ainda, seu trabalho está se expandindo e você recebeu aumentos e novos territórios do seu patrão. Alguns
estão prestes a comprar uma casa e encontrar uma que atende perfeitamente às suas necessidades. Outros estão
embarcando em uma jornada e indo para novas terras com o Evangelho.
Cada um de nós, em algum lugar dentro, tem sonhos. Mesmo se falharem, ainda há uma centelha de esperança de
que o futuro nos dará outra oportunidade.
Para mim, são cerca de 30 músicas que realmente quero terminar e álbuns que quero colocar juntos. Bem como
mais mensagens. Eu realmente quero ver um aumento na minha fé. Você sabe, o tipo de fé que vai para o aeroporto
e entra em uma cabine no banheiro. Aguarda enquanto o Senhor diz: "Espere". E então o Senhor diz: "Certo, saia." E
você sai ... e você está em Trinidad! Com meus queridos, ajudando-os a vir para a América. Tenho grandes
esperanças para eles, porque eles são muito, muito especiais. Em Deus.
Mas aqui devo dizer-lhe. E se você e eu estivermos no final dos nossos "amanhãs"? E se você acordar na Terceira
Guerra Mundial? E se não houver mais comida na loja? Mais medicamentos de que você depende diariamente para
viver e funcionar? E se não houver mais gasolina na bomba, porque ela foi desligada? E se você tiver uma
necessidade médica terrível e não houver hospital para ir?
Eu estou pedindo para você se colocar nesses cenários. Por quê? Porque nossos dias estão ocupados com essas
coisas. Nosso tempo é gasto nessas coisas. Seus pensamentos como um carrossel estão constantemente montando
todos esses deveres, esperanças e sonhos.
Pense sobre isso e se coloque lá:
Você acorda de manhã para um silêncio misterioso. O alarme não disparou. Não há luz. Você vai e pega seu telefone
e ele está mudo. A bateria do seu computador acabou, e não há eletricidade. Você vai usar o banheiro e não tem
água. Sua geladeira está quente e as coisas no freezer estão derretendo. As coisas estão estranhamente quietas lá
fora. Nenhuma risada das crianças, nenhum tráfico - até os pássaros estão quietos.
Você vai e liga para sua filha e o telefone está inútil. Você vai enviar um e-mail para ela e seu servidor está
inoperante. E então você ouve: a lei Marshall foi declarada; estamos em guerra. Uma das nossas cidades foi
destruída. O comércio parou, os caminhões pararam, as pessoas não conseguem ir a lugar algum porque a gasolina é
apenas para os militares.
Por que estou pintando uma imagem tão sombria contra o pano de fundo de seus sonhos e novas unções?
Estou lhe dizendo isso, porque o Presidente foi retirado do cargo e agora pessoas perversas estão no controle, dando
as ordens. As pessoas que querem você morto assumiram o controle e fizeram tudo o que puderam para garantir
que a América fosse completamente destruída - com tantos mortos quanto possível.
Agora, isso não aconteceu. Ainda. Mas estou lhe dizendo isso, porque isso é o que aconteceria se o presidente fosse
retirado do cargo.
Você não fez compras durante a semana, então você está com pouca comida ... mas as lojas foram invadidas,
destruídas e fechadas e trancadas. Você vai até a sua cozinha e calcula quanto tempo você pode viver com o que
tem. E se você não está armado, o que você tem em breve pertencerá a bandidos que vão de porta em porta para
conseguir o que você tão diligentemente salvou.
Você pega a sua mochila e se vai, mas lamentavelmente, você não tem gás para fugir para as montanhas. E as
estradas estão todas fechadas e barricadas. O exército fechou seu acesso para sair da cidade.
E tudo isso acontece ... durante a noite.

Qual foi a sua vida, todas as suas posses ... Meu teclado e equipamento de gravação; meu álbum de fotos da família
e coisas preciosas - serão saqueadas e roubadas por pessoas desesperadamente famintas e criminosas. Os
computadores são inúteis sem eletricidade, sem um servidor.
De repente, suas prioridades são permanecer vivos e fugir de sua casa. E é inverno e brutal lá fora. Mas tudo que
você pode pensar é como encontrar algo para comer e um lugar para se esconder do caos.
Você acha que estou sendo rebuscada por compartilhar isso com você?
Estou lhe dizendo, queridos, se você não mudar suas prioridades para orar pelo Presidente, e dar a maior parte do
seu tempo e atenção, você estará olhando para o seu amanhã.
Um profeta chamado Jeremiah Johnson teve um sonho. E busquei ao Senhor sobre isso e recebi o 'Espírito Santo'.
Em seu sonho o nosso presidente estava indo mais fundo no pântano em um barco, sentindo-se muito vitorioso
sobre toda a oposição. Ele estava feliz, mas não estava prestando atenção nos crocodilos que estavam sendo
enviados para morder o barco e afundá-lo. Quanto mais fundo ele entrava no pântano, sentindo-se tão seguro de si,
maior o tamanho das feras e ele nunca as notava!
Até que eles atacaram uma seção do barco que começou a afundar. Então ele foi devorado por eles.
PORQUE? PORQUE? Por quê isso aconteceu? Estamos orando por ele, certo ???
Sim, estamos orando e Deus responde a oração. Mas nem todos estão orando. Nem todos desviaram o olhar dos
sonhos de suas vidas para dedicar tempo à oração e ao jejum. Alguns dos mais capazes entre nós estão muito
ocupados com nossos ministérios e empregos. E não levam esses perigos a sério o suficiente para fazer com que sua
vida pare de girar para ficarem de joelhos.
Então, terminei a música? Nenhum lugar para tocá-la. Nenhum local, a Internet está desligada. Teria sido muito mais
sensato para mim dar a parte do leão para orar por Trump até que estivéssemos fora de perigo. Agora terminei
minha música, mas para quê?
À você foi lhe dado um aumento salarial... mas não há comida nas lojas, e os bancos estão fechados. Está
desmoronando ... Seu trabalho duro na sua empresa é inútil, porque está fechado.
Você não vê, Moradores do Coração ???? Vocês não vêm? Vocês não tem amanhã se este homem cair. Seus sonhos
que dependiam da estrutura da sociedade são todos para nada. Seus ministérios, escolaridade, projetos para ajudar
os outros, tudo acaba em nada, porque todas as suas energias foram gastas para assegurar a próxima refeição, de
onde ela virá. Como vamos defender nossos entes queridos dos saqueadores?
Em Pearl Harbor, eles estavam tendo um dia de lazer, diversão em família, ansiosos pela colheita. Construindo suas
casas, decorando, fazendo viagens cênicas e saindo com a família e amigos. E de repente veio a eles: o impensável
aconteceu. O Japão atacou e destruiu ativos militares substanciais. Matou centenas e mudou o destino de milhares
de vidas em uma mera hora.
Fomos avisados repetidas vezes. Sabemos que muito tem que acontecer em Apocalipse, mas também nos foi dada
uma outra janela de tempo - condicionalmente - de que construiríamos uma cobertura segura de oração em torno
de nosso Presidente.
Estamos jejuando? Estamos orando? Não apenas algumas orações, e depois para o teclado, para a escola ou o que
quer que seja, mas intercessão angustiante, jejum e colocar tudo isso nele. Temos que pedir por isso. "Senhor, por
favor, nos dê um espírito de trabalho por nossa nação. Senhor, dê-nos a graça e a vontade de jejuar. Senhor, torne
isto real para nós! Se perdermos este Presidente, perderemos tudo!"
Agora, eu não tenho comprovado isso, mas há rumores de que o inimigo vai derrubar o governo e destituir o
presidente. Colocar Trump algemado na CNN ao vivo, em frente à nação, acusando-o de mentiras e falsidades. Será
que todos os crocodilos começarão a morder o barco? Isso poderia ser? Eu não sei.
Eu estou dizendo a todos vocês, apenas a oração de parto vai construir aquele muro ao redor dele. Ele está
preocupado com o muro no México, mas ele é o que está em maior perigo. Ele é quem precisa do muro. E onde
estão os cristãos que supostamente estão construindo aquela parede com seus jejuns, lágrimas e súplicas?

Bem, alguns estão na igreja. Outros no cinema. Alguns no trabalho; outros na escola. E alguns estão muito cansados
depois de um dia inteiro de trabalho para fazer qualquer coisa, exceto deitar no sofá e assistir às notícias.
Esse câncer com o qual estamos lidando no mundo é muito maior e mais estabelecido do que se imaginava.
Certamente, nosso Presidente subestimou a profundidade, a amplitude e o estrangulamento dessa doença
amaldiçoada que se consolidou na Terra. Porque neste sonho, ele estava em seu chapéu Make America Great Again
(‘Torne a América Ótima Novamente’) e ria enquanto se aprofundava no pântano. Um novo cristão cai facilmente em
excesso de confiança e presunção. Suas vitórias foram por causa da oração por trás dele. Eu não acho que ele
entenda completamente o quão impotente ele é em face do câncer consumindo deste mundo.
Sim, ele é um gênio. Mas o que dá poder à sua mordida ... é a oração. Até aí tudo bem, ele ainda está vivo. As
tentativas de assassinato quase diárias falharam. Mas à medida que se aprofunda no pântano, as criaturas ficam
muito maiores do que ele imaginava, e seu barco fica mais frágil com cada animal que se aproxima.
Seu sucesso depende de SUAS orações, e este é um novo nível de guerra, os Moradores do Coração. Estamos mais
fundo do que nunca e a luta é feroz. Se não aumentarmos nossos sacrifícios e orações, acordaremos uma manhã sem
nada. Nossos preciosos planos para o futuro? Totalmente esmagados.
Senhor, eu fiquei sem palavras ... Eu tenho sido muito dura?
Jesus começou: “Você pregou isto. Direto no alvo. Os planos que estão sendo feitos agora para derrubá-lo são mais
cruéis do que qualquer coisa que ele tenha encontrado em sua administração.
"Não me fale sobre esse profeta e sobre aquele profeta que falou sobre seu segundo mandato. Essas profecias foram
dadas com base em uma América orante. Uma América que cai de joelhos e clama a Mim por justiça. Quando a
complacência se instala e as pessoas desistem da oração séria, porque acham que está tudo coberto - essa é a
sentença de morte para a América."
Perdoe-me, Senhor, mas achei que havia grandes reuniões de oração e movimentos por toda a nação para protegêlo!
Jesus continuou: "O que é necessário é a oração dos ninivitas. E você não está nem perto disso."
Mas pensei que tivéssemos mais dois anos do Pai!
"Dois anos de derrota esmagadora e sobrevivência do mais forte? Ou dois anos de glorioso avanço?
"Clare, você tem abalado algumas pessoas por esta mensagem. Mas eu lhe digo a verdade. A menos que seja
totalmente abraçado e colocado em movimento, há pouca esperança para Donald. Ele está sem proteção suficiente
para este próximo movimento do inimigo." Ele está bem aberto, e apenas um enorme movimento de oração penosa
salvará sua nação.
"Por que você acha que eu continuo tocando 'In the Storm' pra você?"
Para aqueles de vocês que não sabem, "In the Storm" é sobre um ataque às cidades americanas e à Terceira Guerra
Mundial.
"Todas as manhãs, às vezes duas ou três vezes. Eu tenho tentado chamar sua atenção. Por que você acha que esteve
comigo em seu vestido de Noiva, dançando? Estamos tão perto. E se as coisas continuarem do jeito que estão , não
há esperança de mudar isso.
"Você já se perguntou por que eu digo a alguns profetas sobre os planos gloriosos que tenho para esta nação. E para
outros como você são chamados para entrar nas trincheiras e lutar?"
Sim, Jesus Todo o tempo eu me pergunto. Mas então me lembro do que você me disse que cada grupo tem um
chamado diferente, e você está dependendo das diligentes orações dos fiéis para cumprir as boas profecias.
Ele continuou: "Estou projetando o que é possível se a diligência for mantida. Mas quando as pessoas são arrastadas
para fora das trincheiras em assuntos civis e deixam seu posto aberto ao inimigo, Minhas palavras não podem ser
cumpridas. Se Nínive não tivesse se arrependido, teria sido destruída como foi mais tarde.

"O que é necessário aqui é grande arrependimento e uma virada para mim, com projetos de estimação e sonhos em
segundo lugar para intercessão séria. O tipo que te apaga. Eu não estou pedindo por isso indefinidamente, mas eu
estou chamando por isso AGORA. Se todos vocês levarem isso a sério e agirem em obediência, haverá um tempo em
que as mesas serão viradas, mas agora, vocês estão no meio de um grave perigo.
"Seu piano, suas músicas, suas mensagens são tudo um desperdício de tempo, a menos que você tenha começado a
fazer uma oração substancial primeiro. É assim que isso é sério. Não perca seu tempo fazendo algo por Mim se você
não tiver batido as portas do céu com lágrimas, jejum e súplica por sua nação".
Senhor, alguns de nós não podem jejuar.
"Eu sei disso, e falei na consciência de todos para fazer o que é mais adequado para eles. Como regra geral, alimentos
doces e agradáveis devem ser evitados e oferecidos. Mas é melhor que você não o faça o que é óbvio para os outros.
Permaneça humilde e oculte-os, a menos que todos estejam juntos nas abnegações.
"A hora que você gasta em videogames, que não são saudáveis para você, você deve desistir disso e cortar a grama
do quintal de uma pessoa idosa para eles. Desista de comida gourmet por comida simples. Por exemplo, pizza - por
uma simples refeição de carne e batatas. Quinoa é um bom jejum para você, Clare.
"Abster-se de carne às sextas-feiras e quartas-feiras. Quarta-feira corresponde aos principais eventos em minha vida
que abriram o caminho para a minha prisão quinta-feira à noite. Mas sexta-feira é suficiente.
"Diga-me, Meu Povo, o que você está disposto a desistir para salvar sua nação?
Lembre-se, isto é crítico nesse tempo. Eu não vou pedir isso de você todos os dias, a menos que você queira oferecer a
Mim. E não há nada que você possa Me dar que eu não retorne aos seus corações, mil vezes, Meu grande amor por
você de uma maneira sensata.
"Clare, você pode ficar sem canela no café da manhã?"
Coisas pequenas?

"Sim, muito poucas coisas contam muito. Não jejue tão severamente até ficar fraca demais para orar. Não jejue se
estiver doente ou grávida ou tiver passado por uma cirurgia. Mas você pode negar a si mesmo o tratamento de
alimentos.
"Não negue a água do seu corpo. A carne é uma boa oferta, mas não se ela te faz tão fraca que você não possa orar.
"Ofereça-me cada pequena irritação, demora, oposição, acidente, julgamento, inconveniência. Ofereça estas coisas
em um espírito de mansidão e ações de graças que você tenha algo a oferecer.
"Não anuncie que você está jejuando. Não tente jejuns escandalosos, que vêm do orgulho. Para ter grande prazer em
jejum quando os outros não, para se ver como uma pessoa espiritual porque você está jejuando e eles não estão, é
muito. Você está abrindo a porta para o orgulho e a invasão do inimigo, o que lhe custará muito - além de não fazer
nenhum sacrifício.
"Saia do seu caminho para os outros. Negue a si mesmo e faça pelos outros.
"Eu estou pedindo isso a você agora, durante este tempo. Isso não durará muito. Mas vai ser muito difícil duas
semanas. Você nem sempre terá acesso, ou saberá, o que está acontecendo. Isso é outro sofrimento, apenas saiba
que nenhum presente seu cai no chão sem primeiro dar muito fruto.
Por favor, abrace esta oração, jejum e abnegação como se estivesse tentando impedir a Minha crucificação. Porque
eu te digo verdadeiramente, a dor que eu sofrerei se perdermos esta batalha será como Minha crucificação de novo.
"Você vai ficar de pé - por mim? Você vai negar a si mesmo - por mim?
"Lembre-se: isso não vai durar para sempre. Mas as próximas duas semanas são críticas.

"Também lhe peço para rezarem o Terço da Divina Misericórdia e o Rosário, se possível. Nunca forço nada a
ninguém. Mas o coração terno da minha mãe está ao lado de todos nós neste ataque contra o seu governo.
"Se você não está disposto, por favor ore, 'Senhor estou disposto a ser feito disposto.' E eu farei seus sacrifícios mais
doces do que você poderia imaginar.
"Defenda o sangue sobre sua equipe e proteção, para que nenhum traidor tenha acesso a ele. Ore por sensibilidade
sobrenatural para todos eles. Ore Salmos 91 sobre eles.
"E confie que nenhuma palavra minha retornará vazia, mas cumprirá o que eu enviei. Se o suficiente de você fizer
estas coisas, abraçando-as com todo seu coração, nós teremos uma vitória."
_________________________________________________________________________________________________________
Heart Dwellers
http://heartdwellers.org/
https://vimeo.com/user89451676
Moradores do Coração – Heart Dwellers Brazil
http://moradoresdocoracao.org/
https://www.youtube.com/c/StillSmallVoiceBrazil

A Luz Ainda Está Com Você
22 de janeiro de 2019
(ouça essa mensagem)

Caros, Moradores do coração. Esta é apenas uma pequena
mensagem - um recado de uma mensagem que foi devolvida
em 2016. Clare abriu nosso livro Rhema para uma rhema - e o
Senhor destacou uma parte da mensagem: Julgamento,
Guerra e Arrebatamento ADIADO !!!.
Eu vou tocar APENAS a parte que Ele destacou para ela do
livro, não a mensagem inteira. Mas essa parte era a maneira dele de nos dizer: “Continuem os jejuns. Mantenha as
orações. Não estamos fora da água quente - longe disso! ”Mas Ele queria nos encorajar, dizendo-nos quão poderosas
são suas orações. E obrigada, Moradores do Coração.
(Jesus começou) "Moradores do coração, você não entende! Suas orações são poderosas. Você está mudando o
mundo, você e outros cristãos que verdadeiramente dedicaram suas vidas à oração e à intercessão. Todos vocês
juntos são uma grande FORÇA. Não é seu poder, são seus corações que clamam essa liberação do Meu braço de
graça e justiça e você assim move o coração de Meu Pai, e muitos planos para aniquilar as pessoas do mundo
falharam e continuarão a falhar.
"Eu lhe disse isso anteriormente sobre a agenda da Elite, e a administração Obama, que as coisas não correram bem.
A oposição e a falsa “situação normal” seriam enfrentados a cada passo, dependendo da profundidade e do
comprometimento com a oração. Sim, em vez de ir para a direita, ele iria para a esquerda, em vez de ir para baixo,
iria para cima, ao invés de ir circular, iria direto. Cada vez se oporia aos eventos que Meu Pai colocou no lugar por
causa de suas orações.
"Não persiga os profetas entre vocês que foram fiéis para avisá-los. Você lhes deve suas vidas e as vidas de seus entes
queridos não salvos, que ainda têm uma chance. Não caia com os incrédulos e ridicularize o Arrebatamento, ou a
Terceira Guerra Mundial ou O Apocalipse - ou qualquer coisa assim, não seja um opositor.
"Em vez disso, declare que NOSSO DEUS REINA! E que as orações dos pequeninos, os simples, os que amam a Deus na
terra quebraram o frasco de seus corações e derramaram o unguento de petição em favor dos habitantes de toda a
terra.
"Esta deve ser a sua atitude de coração, Queridos. Deus tem sido fiel em responder suas orações. E embora os sinais
dos tempos continuem, guerras e rumores de guerras - o pior já foi adiado porque você usou seus calos nos joelhos.
Eu não posso dizer quanto tempo esse atraso vai durar, mas vou dizer que um movimento depende de certos

movimentos do núcleo. E aqueles foram jogados em confusão e o mal está sendo suportado. Então, a luz ainda está
com você. "
_________________________________________________________________________________________________________
Heart Dwellers
http://heartdwellers.org/
https://vimeo.com/user89451676
Moradores do Coração – Heart Dwellers Brazil
http://moradoresdocoracao.org/
https://www.youtube.com/c/StillSmallVoiceBrazil

Resultados de nossas
Orações Para o Presidente
26 de janeiro de 2019
(ouça essa mensagem)

Obrigado, Senhor Jesus, por compartilhar conosco
os resultados de nossas orações para nos encorajar
a continuar orando.
Senhor, por favor, conceda-nos o presente de
trabalho e abnegação pelo bem da nossa nação e do
mundo.
Meus queridos Moradores do Coração, tenho algumas atualizações para você sobre como suas orações estão
funcionando. E também, sobre como poderíamos falhar e estar em guerra nuclear da noite para o dia. Isto vem de
várias fontes HUMANAS diferentes.
Disseram-me que, em novembro, houve uma tentativa de um submarino britânico armado com um míssil russo de
ponta nuclear que quase conseguiu explodir a Casa Branca com o presidente Trump e o vice-presidente Pence. É
incrível para mim, porque eu continuei tendo visões de tal coisa sendo tentada.
O submarino foi destruído pelos nossos militares. Se isso tivesse acontecido, Pelosi teria sido presidente e Hillary
Clinton, vice-presidente. Pelosi teria renunciado e Hillary se tornaria a nova presidente dos Estados Unidos - e nos
levaria a uma guerra nuclear com a Rússia. Graças a Deus Todo-Poderoso isso foi parado, porque você esteve
orando.
Há um tremendo progresso sendo feito pelos pés de barro para a sua morte. Mas tudo o que realmente posso dizer
aqui é que ninguém ouviu ou viu Obama ou Hillary atualmente por muito tempo. Ouvi dizer que ele adora cantar,
especialmente em uma sala fechada com uma janela voltada para Meca. Mas Hillary - não tanto.
Curiosamente, também me disseram que os Estados Unidos tiveram que ordenar a prisão de navios da Rússia para
lidar com a grande rodada de 50.000 pessoas indiciadas. Parece que a paralisação deu ao nosso Presidente a
oportunidade de limpar algumas coisas no ramo executivo sênior do governo; Congresso e Senado. Eu também ouvi
dizer que Soros não existe mais.
Tudo o que posso dizer é que essas várias fontes são altamente consideradas. Mas somente o Senhor tem total
verdade. E ele não está falando sobre isso. Mas sinto que Ele me permitiu ouvir essas coisas para nos encorajar.
Porque eu tenho perguntado a Ele por dias: “Por favor, Senhor. Deixe-nos saber como nossas orações estão afetando
o mundo?”.
Agora, aqui estão algumas notícias potencialmente boas, da mesma fonte. Isto é o que PODERIA acontecer se
continuássemos orando. Parece que diferentes fontes bem informadas estão dizendo que a Reserva Federal será
fechada; o Gold Standard se tornará nossa nova moeda. Um jubileu acontecerá quando todas as dívidas forem
perdoadas. Se você possui uma casa e está pagando, ela será sua sem qualquer pagamento adicional. Se você tem
um carro que está pagando, ele será seu. Se você está em dívida, todas as dívidas serão perdoadas.

Além disso, o IRS será desmantelado e não pagaremos mais imposto de renda. No entanto, pagaremos impostos
sobre itens comprados e isso financiará o governo.
Tudo isso pode acontecer, porque os Pés de Barro têm roubado dinheiro do nosso governo. Mais dinheiro do que
você pode imaginar. Todo nosso imposto de renda, por décadas. E isso vai acabar, se Trump permanecer no cargo.
Você pode imaginar como seria maravilhoso ter todas as dívidas perdoadas e os homens e mulheres corruptos e
malvados eliminados do governo? Não há mais tráfico de crianças. Sem mais drogas, tráfico ilegal de drogas. Quero
dizer, isso provavelmente nunca vai acontecer. Mas isso poderia ser diminuído. Talvez por 70 ou 80%.
Queridos, tudo isso pode ser feito se continuarmos orando pela segurança do Presidente. E também por sua
humildade. Sendo um cristão novo, é fácil obter autoconfiança, mesmo como um cristão experiente. E o Senhor está
me ajudando a reconhecer mais da minha natureza pecaminosa.
Mas Donald precisa de um coração para os pobres da nossa nação. O Senhor nos deu os pobres para que
pudéssemos provar nosso amor por Ele através deles. Sim, os pobres são um presente de Deus para nos acalentar e
nutrir. Eles são nossa oportunidade de mostrar nosso grande amor por Jesus, porque Jesus vive neles.
"Bem-aventurado aquele que cuida dos pobres; o Senhor o livrará no dia da angústia. O Senhor o protegerá e
preservará; ele o abençoará na terra e não o entregará à vontade de seus inimigos." Salmo 41: 1-2
O presidente Trump está precisando muito desse tipo de favor permanente com Deus.
Por favor, Moradores do Coração, orem pela humildade e ternura para com aqueles que não podem ser exemplos
brilhantes de saúde, riqueza e sucesso. Eu não acho que ele perceba que a escolha de Deus para ele foi a
prosperidade.
Mas a escolha de Deus para os outros pode ser a pobreza. Esta é uma coisa acordada antes de você ser enviado ao
mundo.
Jeremias 1: 5 "Antes de te formar no ventre te conheci ..."
Foi-me dito pelo Senhor que a alma é dada uma escolha sobre as circunstâncias do seu nascimento. O que suscita a
pergunta: "Por que alguém escolheria ser pobre?" Acredito que nesses momentos, a compreensão é dada à alma
para compreender TODOS os perigos ocultos de ser rico. E porque a alma está no céu, ela não escolhe de acordo com
os valores do mundo, mas com os valores do céu.
O Senhor promete libertar aqueles que se importa com os pobres. Ele promete não entregá-lo à vontade de seus
inimigos. Por favor, ore para que Donald receba essa correção dos cristãos ao seu redor. Se a atitude dele não
mudar, temo por ele. Porque Deus é Aquele que o está protegendo, e eu não quero vê-lo como o rei Nabucodonosor
ou entregue à vontade de seus inimigos.
Então, meus queridos, vocês podem ver que as apostas são altas. O Senhor nos deu uma escolha, para viver ou
morrer. Vamos perseverar até que o Senhor nos liberte da oração.
Ele disse claramente: "duas semanas" e este domingo(27) foi o final da primeira semana. No próximo domingo(dia
3), o final da segunda semana. O tempo é crítico.
Senhor, você tem algo a acrescentar?
"Clare, tanto depende da oração. Eu sei que você está tendo dificuldades com a abstinência e eu quero que você a
deixe de lado agora. Sua saúde é tal que você não pode viver sob o estresse de desistir de alguns alimentos. Quando
você pode, eu Mas quando você não pode, eu não te condeno, como os demônios estão atormentando, você a ponto
de não poder se aproximar de Mim em oração.
"Eu conheço o seu quadro muito melhor do que você. Eu conheço a dor e a pressão com que você vive e embora seja
um grande presente para mim quando você intencionalmente se priva, você não é a Ana no templo em Jerusalém, do
século 1 A.C. Você É Clare em uma sociedade em decadência, servindo-Me com todas as suas forças, sem saber
quando tudo vai acabar.

"Eu te dou mais força para o seu trabalho. Mas é melhor para você que eu não lhe dê a graça para feitos
extravagantes de jejum e abnegação. Eu sei que você gostaria que você fosse assim, mas isso pode levar a um
agravante caso de orgulho do que o que você já está lidando."
Sim ... eu tenho um caso ruim de orgulho.
"E nessa nota", continuou ele. "Não há nada mais nocivo para Mim do que o julgamento dos outros e um espírito
severo. Isso certamente levará a um estado de não ser capaz de Me ver. Então, obrigada, Minha Querida, por ver a si
mesma e seu pecado tão claramente. Agora eu lhe pergunto: Podemos começar de novo? Por favor, venha a Mim
esperando ver e Me ouvir claramente, minha Pequena."
Depois que ele disse isso, soltei um suspiro profundo.
‘Oh, obrigada Senhor.’
Os últimos quatro dias foram muito difíceis, Moradores do Coração. Eu ia fazer uma segunda mensagem sobre isso,
mas ele falou sobre isso agora. Então, vou compartilhar com vocês o que eu tenho passado.
Entrei no orgulho e no julgamento e o Senhor permitiu que eu falhasse em outras áreas.
No primeiro dia em que jejuei, o Senhor me deu o dom da oração de parto e me senti tão bem com isso! No segundo
dia, não consegui me conectar. E desde então, tive alguns dias muito planos onde eu simplesmente não sentia o
Senhor ou o fardo de orar. Eu orei mesmo assim, mas não com um coração apaixonado.
Então o Senhor gentilmente permitiu que eu visse meu orgulho em julgar os outros. Impaciência e orgulho. Olhando
para as falhas e erros dos outros, como se eu não tivesse nenhum. Eu sabia que algo parecia errado quando entrei
em um estado crítico, e comecei a reclamar sobre isso e aquilo. E eu podia sentir o fermento do orgulho me
levantando, como se eu fosse nomeado juiz sobre eles. Parecia muito feio ... E comecei a me arrepender, pelo menos
em minha mente. Mas meu coração não se entristeceu como deveria. E isso me incomodou muito.
Eu senti falta do Senhor. Ele não estava muito presente para mim há dias, e eu sabia que não estava em um bom
lugar. Então comecei a ter uma oposição monumental ao jejum e à oração. E fiquei tão fraca e desorientada que tive
que comer. E não apenas comida regular! Eu tinha que ter algo que tivesse um gosto bom.
Eu acabei de descer de lá.
Então, se algum de vocês está sofrendo das mesmas coisas, por favor, não se abata. Entenda que falhar na
abstinência ideal é também um sofrimento, um sofrimento muito humilhante.
Mas há outra perspectiva, queridos. Quando o Senhor se esconde, sofremos. E isso é muito legítimo e
verdadeiramente uma cruz por direito próprio.
Jesus continuou: "Então a oração e qualquer abstinência que você possa Me oferecer, eu aceito com gratidão. Meus
queridos, se você falhar em seu jejum ou abstinência, se arrependa. Peça mais graça, segure-se novamente e
continue. E verifique seu coração para ver se há algum pecado não reconhecido que está abrindo a porta para uma
queda.
"Não fique muito ansioso. Não há nada que os demônios gostariam mais do que ver você desistir de orar e jejuar
completamente, porque você falhou. E então eles tentariam mandar você para uma espiral descendente de se
esconder e se afastar de Mim. Não deixe isso acontecer Se você tiver falhado, volte a se levantar. Arrependa-se, peça
por uma nova força e perceba que você não é um gigante espiritual.
"Muitos cristãos caíram em desgraça porque tentaram ser grandes demais para suas calças, e não queriam se
contentar com uma segunda melhor oferta, mesmo que eu honre cada esforço que você faz em Meu nome. Eu prezo
isso!
"Eu amo cada um de vocês tão ternamente e saboreio a doce fragrância do sacrifício feito voluntariamente de seus
corações.

"Clare. Você tem algo a dizer?"
Obrigado Senhor. Tenho que dizer que, se não pudermos oferecer os jejuns que queremos, tenha em mente que o
Senhor permite inconveniências e confusão que causam extrema tensão. E esta é uma oferta de jejum aceitável
quando oferecida em espírito de mansidão e submissão ao que Ele permite.
Por exemplo, tive uma bagunça terrível para limpar no Sound Cloud por causa de certos erros que cometi. E minhas
músicas mais importantes ainda não haviam sido postadas. Isso me deu uma dor de cabeça o dia inteiro até de noite.
E o que é pior, ocupou todo o tempo que eu poderia ter usado na música naquele dia.
Quando percebi que isso era permitido como uma oferta de jejum, fiquei calma e me entreguei a isso. E a única
tensão que restava era separar músicas e colocá-las em seus lugares certos. No final, foi culpa minha, porque eu não
tinha preparado as listas corretamente.
Jesus continuou: "Meu Povo, quando você aceita circunstâncias adversas que estão fora de seu controle em um
espírito de mansidão e submissão à Minha vontade, você me glorifica pelo seu amor e paciência. A humildade tem
muitas camadas. E à medida que você cresce no Meu Espírito, você descobrirá que eu o exercito em incontáveis
provações para mostrar o que há de melhor em você.
"Então, não fique cansado quando as coisas parecerem impossivelmente complicadas. Dê um passo atrás, respire
fundo e Me pergunte: 'Senhor, o que você está fazendo aqui? E como posso cooperar com Você?'
"O mundo questionará sua sanidade em tais momentos, mas eventualmente chegará à conclusão de que você é
diferente, porque eu vivo em você. Eles saberão que você é cristão pelo seu amor."
"Agora, sobre as mudanças em seu governo. Tão pouco está sendo mostrado para você - e MUITO está acontecendo.
Isso é deliberado, porque a maioria não poderia lidar com a verdade.
"Mas para você que segue de perto para Mim, e para aqueles que receberam a tarefa de informar você, há muita
verdade a ser revelada se você ouvir com muito cuidado. Seu Presidente fez o que nenhum outro presidente ou líder
mundial jamais fez Não porque ele é brilhante, mas porque você está orando.
"Há muita preocupação com seu temperamento, porque os grandes governantes caem no orgulho. Facilmente. As
armadilhas são colocadas aos pés daqueles que estão prestes a ter uma vitória impressionante. É por isso que você
está orando.
"Eu estou com Donald e eu o amo muito. Eu entendo totalmente de onde ele vem, mas ele não entende de onde Eu
venho. Ele não entende porque eu coloco os pobres nesta Terra. Ele não entende isso. Seu nascimento privilegiado foi
um presente de Mim. Ele não entende verdadeiramente, porque as pessoas falham.
"O treinamento ideal para ele seria acompanhar Sherry pelas ruas de Nova York. E sentar e aprender e viver com os
desabrigados. E ouvir suas histórias. E ser capaz de ver como eles foram destruídos por dentro. Imobilizados pela
depressão. E não tem mais nada, nem mesmo uma onça de motivação.
“Agora, com apenas um pensamento em minha mente, eu poderia fazê-lo ficar imobilizado pela depressão. Então ele
teria um vislumbre do que tantos sofrem neste mundo. Mas isso agora, ele não entende. E tem tolerância zero para
perdedores".
Então o Senhor fez algo diferente. Ele começou a falar com o presidente. Eu não tenho ideia se ele vai conseguir isso
ou não. Mas isso é o que ele tinha a dizer.
"Donald, não me force a tirar minha mão de você. Estude minha vida. Imite minha mansidão. Faça as bemaventuranças seu credo diário. Observe como eu estava diante dos governantes.
"Vocês estão acostumados a aplaudir e honrar os grandes por suas realizações. Isso está em contraste direto coMigo,
que aplaudo a simplicidade da vida e a pequenez dos pobres e doentios. Eles tem tempo para Mim, e eles tem um
coração para Mim que os ricos não tem.
"Eu experimentei o sofrimento deles e entrei em seus corações, morando lá com eles. Eu vi a criação deles e o
constante ferimento de espírito que eles sofreram em circunstâncias totalmente fora de seu controle. Eu vivi com os
leprosos e enxuguei suas lágrimas. Eu conhecia a desolação da prostituta e seu desejo de amor e respeito.

"Eu me fiz sob a forma de fraqueza humana, para poder experimentar em primeira mão as provações que sofreram.
"Eu não estou dando desculpas para os preguiçosos. Estou abrindo corações para que você possa entender. Os pobres
que você sempre terá com você. E eles servem uma função muito importante em suas vidas.
"A vida é difícil, e você tem dentro de seus meios como remover alguns dos encargos mais prementes dos pobres.
"Donald. O que quer que você faça com eles, você fez para Mim. Você está perigosamente perto de perder tudo que
você ganhou através da presunção. Tudo o que você tem e realizou foi permitido por Mim. Nada do que você tem nem seu intelecto. Nem mesmo a sua saúde, é sua. Tudo é um presente de Mim com o qual você se deu bem.
"Mas o orgulho provoca uma queda, e no seu momento de maior vitória, você é o mais vulnerável. Permita-Me abrir
sua Bíblia aleatoriamente e ler o que eu coloco diante de você - nas entrelinhas. Ela se aplicará a você de alguma
forma alerta e espere que Eu fale com você pessoalmente. A vida de Moisés e seu final são um material muito bom
para você.
"A minha palavra é uma lâmpada para os vossos pés e uma luz para o vosso caminho. Salmo 119, 105-112
"Por meio disto, você descobrirá a Mim, como eu me sinto e penso. Você aprenderá compaixão e mansidão. Você
cuidará adequadamente dos pobres e pisoteados. E Eu, por sua vez, vou sustentá-lo e protegê-lo."
"Bem-aventurado aquele que cuida dos pobres; o Senhor o livrará no dia da angústia. O Senhor o protegerá e
preservará; ele o abençoará na terra e não o entregará à vontade de seus inimigos ..." Salmo 41: 1-2
"E finalmente. Não tome o crédito por suas vitórias. Elas pertencem a Mim e a Mim somente. Há milhões ao redor do
mundo orando por você, Donald. É por isso que você teve vitórias sobrenaturais. Não é só sua habilidade que realizou
muito.
"Você tem sido um excelente gerente daquilo que Eu lhe dei, respondendo por trinta por cento do seu sucesso. Os
outros setenta por cento pertencem ao exército de crentes, alguns deles deficientes e pobres, inspirados por Mim
para orar por você.
"Você e eu estamos fazendo isso juntos. Quero que você reconheça que em seu coração, sabendo que você não teria
sobrevivido para inaugurar sem Minha proteção sobrenatural. Eu estou com você. Ande comigo em humildade. A
humildade de Moisés. E contemple seu fim".
_________________________________________________________________________________________________________
Heart Dwellers
http://heartdwellers.org/
https://vimeo.com/user89451676
Moradores do Coração – Heart Dwellers Brazil
http://moradoresdocoracao.org/
https://www.youtube.com/c/StillSmallVoiceBrazil

Dos Navios de Prisão à Gloriosa
Misericórdia
27 de janeiro de 2019
(ouça essa mensagem)
Senhor, agradeço a alegria de ajudar você a ajudar os
outros. Obrigado por despir todo o pecado que cobre uma
alma, quando verdadeiramente olhamos através dos teus
olhos. E olhando através das lentes de Sua Misericórdia,
sempre nos mostre essa preciosa Alma que Você quer tão
desesperadamente trazer de volta para Casa de novo, não importa quantas camadas de escuridão a envolvam. Que
nunca possamos olhar para qualquer pessoa através de qualquer outra lente que não seja a sua. Amém.

Como disse Clare na mensagem de sábado, a primeira semana das duas semanas em que o Senhor nos chamou era
cheia de ofertas! Todos nós recebemos muitas coisas para dar ao Senhor por causa deste país, com todos os
problemas e males que ameaçam nos separar a qualquer momento. Dos comentários em sua mensagem, vi que
todos vocês estão bem familiarizados exatamente com o que estou falando também!
Uma das coisas que Clare, Ezekiel e eu temos oferecido é pelo menos um período de intensa oração juntos por dia,
junto com nossa equipe de oração. Tipicamente, durante toda a semana passada, por volta das 10 horas da manhã,
Ezekiel foi chamado para um estado de sofrimento, muitas vezes durando mais de uma hora. Por volta da quintafeira da semana, ele estava vendo que estávamos orando por almas de pessoas que estavam sendo torturadas e
executadas, geralmente duas ou talvez três. Mas ainda não tínhamos certeza de quem ou onde eles estavam.
Sábado de manhã, antes que a mensagem desse dia fosse publicada, o Senhor nos permitiu uma maior compreensão
disso.
De certa forma, caímos em um padrão nos últimos meses, em tempos como esse, da seguinte maneira. Clare me liga
para avisar que o Senhor está nos chamando para a oração, porque Ezekiel está passando por uma dor séria. Clare
cuida de qualquer conforto físico que puder com Ezekiel e depois celebra a Ceia do Senhor em favor de quem quer
que estejamos orando. Eu mando um texto para a equipe de oração para se juntar a nós, e então "sentar", por assim
dizer, com Ezekiel, orando com ele por telefone para que ele não se sinta sozinho.
Sábado, a primeira coisa que Ezekiel disse a mim foi: "Ele está em sua cruz novamente". Ele sabia que não havia
apenas um agora, ou dois sendo executados - mas MUITOS. Clare ainda estava na sala quando ele disse isso, e
imediatamente acrescentou: ‘Está em Guantánamo. Eles estão tentando obter informações das pessoas, usando
meios fortes para fazê-los falar. ”Ambos pediram que eu alertasse os membros da Equipe que eram padres, para
depois irem a essas pessoas no espírito, e oferecerem-lhes rituais de absolvição e perdão.
Logo, Ezekiel começou a entender que algumas dessas pessoas não estavam realmente em Guantánamo, mas em um
navio-prisão russo. E que muitos deles eram de origem ortodoxa russa e prontamente entenderiam e receberiam
absolvição. Muitos deles haviam sido batizados quando bebês ou crianças. Mas através de suas vidas, eles foram
mergulhados em pecados, autoestima e orgulho e o mundo ... até que eles eram quase irreconhecíveis. Foi por essas
almas, em particular, que estaríamos orando e entendendo tudo isso. Ezekiel percebeu então, também, que nosso
Presidente não é o único tentando "drenar um pântano". O presidente Putin está fazendo sua própria "drenagem".
Curiosamente, eu estava conversando com um membro diferente de nossos Intercessores naquela tarde, que
também é um padre. Ela disse que foi enviada em espírito, independente de saber qualquer coisa que Ezekiel
estivesse ouvindo e vendo, para vários vasos ao mesmo tempo. E ela estava trabalhando com o Espírito Santo para ir
a muitas e muitas almas, para dar-lhes a absolvição e os últimos rituais.
Porque tudo isso era através do poder do Espírito Santo, ela sabia que, embora parecesse estar falando apenas com
uma alma - o Espírito Santo estava magnificando ou multiplicando suas palavras. E dessa maneira, os absolutos
estavam alcançando muitos, muitos mais ao mesmo tempo. Ela também foi autorizada a sentir seu poder fluir
quando eles foram recebidos e aceitos por Ele.
O Senhor disse a ela que isso era um presente para todos que estavam envolvidos; ter a oportunidade de colaborar
com Ele. Para ajudar as almas, nunca encontraremos esse lado do Véu. Ela disse que jamais consideraria que
pudéssemos não apenas interceder por eles, "à distância", por assim dizer, através de orações amplas como coisas
como os grinaldos e rosários. Mas agora estar ativamente no espírito de coparceria com Ele, para dar absolvição em
"tempo real".
Enquanto continuávamos a orar, tanto Ezekiel quanto eu começamos a sentir uma profunda tristeza em nossos
corações. Ezekiel podia agora ouvir algumas das almas que estavam morrendo. O Senhor apareceu a eles no espírito
e lhes dizia: "Vem. Eu irei perdoar vocês. Apenas venham. Recebam-me. ”Eles estavam percebendo o que haviam
feito, a maldade de suas vidas, suas ações. QUEM eles estavam servindo em tudo isso e como tudo era mal. Quão
mal ele, o inimigo, era.
Aqui estarei citando como Ezekiel me descreveu:
“E eles estavam caindo de joelhos diante do Senhor, maravilhados”, ele começou. “Ele estava disposto a mostrar-lhes
misericórdia. Em profundo pesar e arrependimento, eles estavam clamando: "Mas Senhor! Como você pode me
perdoar? ”Mas ele podia. Jesus estava tocando todos eles, recebendo-os, recebendo seus gritos de arrependimento.

“Eles eram homens relativamente grandes e fortes - e estavam soluçando. De joelhos, apenas chorando aos seus pés.
A justiça de Deus estava lá, pairando sobre eles. Parecia ter uma massa própria, cercando-os. Eu ouvi alguns deles
dizendo: "Senhor - eu aceitarei qualquer castigo seu pelo que fiz. Qualquer coisa! Eu mereço tudo! ”Eles estavam
dizendo, um após o outro,“ Mas é minha culpa! Eu sou culpado! Eu mereço o inferno por todas essas coisas !!
“E o Senhor simplesmente ergueu as mãos, como sempre faz, e mostrou-lhes as feridas. E esse Círculo de Justiça
recuou imediatamente deles. Deus Pai veio então, e todos eles foram apenas regenerados, varridos em seus braços
Piedosos. Puros. Que os mudou de volta para o que eles eram no começo de suas vidas, como bebês puros e
inocentes.
“Nunca antes eu vi Sua misericórdia naquela clara luz, daquele grande caminho.
“Sua misericórdia sobre eles estava em resposta direta aos moradores do coração; suas orações. Suas ofertas. Seus
sacrifícios pelo bem de suas almas que ainda estavam perdidos e vagando; enterrado sob o pecado e a escuridão.
“Quando os prisioneiros estavam se arrependendo, a princípio foi se os portões do Céu tivessem sido encobertos de
alguma forma. Eles não podiam ser vistos através da atmosfera do Segundo Céu. Mas era apenas a sujeira, a
poluição de todos os pecados da Terra havia surgido e nublou minha visão.
“Mas uma vez Jesus lhes mostrou Suas mãos, e a Justiça foi afastada, parecia que todo o Céu estava observando. E
todo o Céu desceu, encabeçado por Sua Misericórdia, bem no ponto, como uma lança. Nossas orações, ofertas,
sofrimentos foram ascendendo através de nossa atmosfera para o segundo céu, enquanto Sua misericórdia estava
descendo. Eles colidiram de frente; foi quase como uma explosão nuclear.
“Isso foi como um grande ponto de virada revolucionário, porque essas pessoas estavam recebendo agora a Graça da
Verdadeira Contrição, o Verdadeiro Remorso. Tanto que até mesmo os anjos, e certamente os demônios, apoiaram o
caminho de volta e apenas ficaram lá admirados com o que estava acontecendo!
“Isso é como um grande ponto de virada revolucionária, como os que estão sujeitos agora à Graça da Verdadeira
Contrição, o Verdadeiro Remorso. Tanto isso quanto os anjos, e certamente os demônios, abraçam o caminho de
volta e ficaram apenas admirados com o que estava acontecendo!
“Há agora um grande buraco na escuridão que estava bloqueando o caminho entre o Céu e a Terra. Está permitindo
que a Luz de Jesus e da Misericórdia passem. Ele precisa de nossas orações, sofrimentos e ofertas para manter esse
buraco aberto e amplo ”.
Ezekiel me disse mais tarde, que toda a noite antes ele tentou e tentou rezar o Terço da Divina Misericórdia, ou um
rosário em seu computador. Mas a única música que ele conseguiu "trabalhar" foi uma música de Freddie Haler
chamada "Songs of the Angels"(Som dos Anjos). Uma canção sobre como os anjos se alegram com o arrependimento
de um único pecador. Essas pessoas, por mais perversas que fossem suas ações, eram uma bela parte da Grande
Colheita da qual o Senhor fala. Agora eles estariam com Ele - eternamente.
Oh, todo louvor ao Senhor, Moradores do Coração! Todo louvor ao Pai! Todo louvor ao Espírito Santo!
Em seguida, foi mostrado a Ezekiel que, mesmo para muitas das almas culpadas listadas nessas acusações, que ainda
não estavam na prisão ... elas também estavam recebendo esse mesmo avanço e estavam começando a entender.
Arrepender-se. A Graça do Verdadeiro Arrependimento também estava alcançando eles. Jesus estava visitando-os
pessoalmente, porque pedimos a Ele que fizesse exatamente isso! Para rasgar a escuridão. Para visitar esses pertode-morrer e revelar-se a eles uma última vez. Para dar-lhes ainda mais uma chance de vê-lo e encontrá-lo - e recebêlo na verdade. Esta Luz é um contraste para essas almas, para as trevas que eles estavam vivendo! Tal contraste com
as mentiras e o engano em que haviam vivido - alguns deles, a maior parte de suas vidas.
Até agora (isso era por volta das 11:00hrs) e esta Batalha estava chegando ao fim. A dor de Ezekiel estava crescendo
muito menos. E ele lembrou que todas as leituras da Escritura que havia recebido na noite anterior que referia sobre
a Colheita e a Produtividade.
Enquanto conversávamos, percebemos algo que eu nunca havia pensado antes. Não é só o Senhor drenando o
pântano - Ele está transformando a imundície do pântano em vitória gloriosa para o Reino de Deus. Sim, essas
pessoas estavam morrendo – devido a punição final dos crimes que o homem enfrenta. Mas Jesus estava, ao mesmo
tempo, arrebatando-os das mãos de quem eles estavam servindo todo esse tempo - e os trazendo para Casa, mesmo
naquele último momento, para Glória.

Digno de todo louvor o nosso!
Depois que desligamos, voltei ao que estava fazendo antes da ligação: anotações. O brilho da Alegria que eu estava
sentindo em tudo que o Senhor tinha feito estava apenas passando por cima de mim, e eu peguei meu telefone para
voltar a minha música de adoração. E a primeira música que surgiu? A "Canção da Páscoa". Muitos de vocês têm
idade suficiente para lembrar essa música? Keith Green escreveu, provavelmente no final dos anos 60.
Começa assim: "Ouça os sinos tocando, eles estão cantando, você pode nascer de novo." Mais tarde na música, as
palavras são: "Os anjos, todos eles nos cercam e estão ministrando o poder de Jesus. Rapidamente agora, estenda a
mão e receba-a, pois esta poderia ser a sua hora gloriosa”.
Se isso não fosse confirmação suficiente, como eu estava ouvindo, eu puxei a rhema: “Se você não sofrer, você não
será coroado. Mas se você deseja ser coroado, lute com coragem e durma pacientemente”.
Mais duas confirmações: A próxima música que veio foi sobre Maria, que todos nós sabemos que tem uma ótima
mão em todas essas coisas!
E então, para terminar, a música de Michael Card "The Basin and the Towel". Vou citar algumas dessas palavras
também.
… E a chamada é para a comunidade
O poder empobrecido que liberta a alma
Humildade, faça o voto
Que dia após dia devemos tomar a bacia e a toalha
Em qualquer lugar comum
Em qualquer dia comum
A parábola pode viver novamente
Quando um se ajoelhará, e um se renderá
Nosso Servo Salvador deve nos mostrar como
Através da vontade da água
E a ternura da toalha
O espaço entre nós algumas vezes
É mais que a distância entre as estrelas
Pela frágil ponte do arco do Servo
Nós pegamos a bacia e a toalha

Ainda temos mais uma semana pela frente, para cumprir o Seu chamado a nós por uma profunda e entrecortada
oração e sofrimento por esta nação, nosso Presidente e o mundo. Juntos, Moradores do Coração, deixem-nos “sofrer
e lutar com coragem, suportando pacientemente.” E vamos também “pegar a bacia e a toalha” e nos pressionarmos
para o bem das almas que Ele deseja tão ardentemente levar para casa - não importa QUEM elas são, ou o que elas
fizeram em suas vidas.
Porque, sempre, Ele nos lembrará: se não fosse por Sua Graça, nós também poderíamos estar em uma prisão
aguardando execução.
_________________________________________________________________________________________________________
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Ganhos por Meio da
Intercessão
29 de janeiro de 2019
(ouça essa mensagem)

Obrigado, doce Jesus, por seu encorajamento e direção,
você adoçou as águas do sofrimento com suas amáveis
palavras.
Bem, Moradores do Coração, estamos agora em uma
época importante. Em parte, é um momento de equilibrar
o que ouvimos e vemos no exterior com o que somos por dentro. Queridos, à medida que mais e mais corrupção
vem à luz em nosso governo, devemos equilibrar isso com a corrupção em nossas próprias vidas, para que não
caiamos em orgulho ou farisaísmo.
O que quero dizer é que devemos reconhecer a corrupção em nossas próprias vidas. Pois se não fosse pela graça do
Senhor, poderíamos facilmente ser aquelas pessoas que estão sendo levadas à justiça agora.
Eu acredito que é por isso que estamos sendo testados em muitos níveis diferentes. Sempre parece que quando o
Senhor nos chama para sustentar um fardo pesado, Ele nos mostra nossos próprios pecados. O que causa
sofrimento, não apenas de ter que olhá-los, mas também de suas consequências. Desde que compreendi a Cruz de
Simão, percebi que o Senhor salva a dura instrução para os momentos em que estamos oferecendo um sofrimento.
Então, isso significa 50% de sofrimento para os outros e 50% de sofrimento pelos nossos próprios pecados.
O orgulho é um pecado fundamental, uma dependência da qual dependem outros pecados. Quando você derruba o
Orgulho, os outros caem também. Neste momento, o Senhor está trabalhando com muitos de nós em nosso orgulho
- e estamos vendo tremendos ganhos de nossa intercessão. Além de crescer em santidade.
E, naquele momento, quando pensei nisso, abri Rhema à página 492 se você estiver usando a cópia impressa. Ou a
página 494 se você estiver usando um PDF.
Jesus disse: “Vocês devem se apegar a Mim, queridos filhos! Todos vocês! Mas especialmente aqueles de vocês que
escolhem ficar na brecha e sofrer por aqueles que transgrediram. Saibam, Meus queridos filhos, que seus recentes
esforços deram muito fruto para o Reino de Deus. Muitos mais dos Meus filhos estão voltando para casa. Meu
coração chora de alegria pelos seus esforços. A fragrância é tão doce quanto meus melhores vinhos.
“Há muitos tipos de fardos que desejo que você reconheça. Há atrasos que causam uma reorganização maciça de
tempos e recursos. Há crianças doentes, animais de estimação doentes e parentes. Quando a doença ataca, ela opera
em muitos níveis diferentes: a inconveniência de cuidar deles, o fardo extra dos recursos e do tempo. Mas mais do
que qualquer outra cruz, é a cruz emocional de ver o sofrimento em sua amada. Esta é a cruz mais pesada que você
pode ter, a tragédia da dor e do sofrimento ”.
“Muitos de vocês sofreram para que esses desobedientes retornassem; e seu sofrimento tem sido o mais doce de
todos os presentes. Com que carinho tocam meu coração. Pois o Meu Coração tem sido muitas vezes maltratado e
Meus trabalhos desprezados, e seus esforços vêm como doce consolo durante um tempo doloroso. ”
E esse foi o fim da citação no livro Rhema.
Moradores do Coração, espero que vocês tenham uma cópia deste livro. É maravilhoso. Uma compilação
maravilhosa do que Deus nos ensinou ao longo dos anos. Vocês podem obtê-lo como um download gratuito em
HeartDwellers.org, nosso site. Ou na Amazon. Ou de nós, sem custo, se você me enviar um pedido pelo correio. Ele
nunca falha em me ministrar.
Eu sempre oro simplesmente, “Espírito Santo, você poderia, por favor, escolher uma leitura para mim?” E eu conto
com Ele para fazer isso, porque realmente ministra para mim.
Senhor, você tem algo para compartilhar aqui?

Jesus começou: “Neste exato momento, estou ansioso para sair de seus computadores e telefones celulares e te
abraçar, com lágrimas nos olhos. Porque eu estou tão orgulhoso de quão corajosamente você está oferecendo
contradições e sofrimentos para o mundo e seu Presidente.
"Esses que vêm para GUANTÁNAMO, tendo cometido traição, vão morrer. Esta é a nossa última chance de revezá-los
e salvá-los. Suas orações estão realizando maravilhas na Terra e no Céu.
"Não pare, meus fiéis. Não pare. Sei que às vezes o reconhecimento de suas falhas e pecados parece esmagador, mas,
por favor, não esqueça: EU SOU o Bom Pastor. Quando um pastor encontra uma ovelha com um arame enrolado na
perna, ele o remove com cuidado. Quando ele encontra uma que caiu em um buraco, ele a recupera e trata a suas
feridas. Quando ele vê uma que obstinadamente pisa o pé em desafio, ele gentilmente raciocina com eles, e oferece
um pouco de alimentação doce para atraí-los de volta.
“Estas são ocasiões em que muita fealdade está sendo exposta. Isso é como uma erva daninha nociva que envenena
o fígado das ovelhas e acaba matando-as. Então, por favor, não vasculhem esses sites. Toque-o levemente, sinta-se
encorajado pelas coisas que ESTÁ acontecendo e siga para a grama boa, fresca e verde, e para as águas vivas das
Minhas palavras.
“Todos vocês estão enredados nos fios do orgulho. Alguns são desfigurados até o ponto em que não conseguem nem
mesmo dar um passo em liberdade; as garras do orgulho e da autodefesa tornam isso muito complicado e
trabalhoso. Acrescente a isso as flechas com ponta de veneno de Divisão e Autojustiça, e você terá uma manada de
ovelhas muito doentes.
"Mas eu não permito que todos vejam quão grande é o seu pecado; você não poderia lidar com isso. Apenas tenha
certeza de que você é mais pecador do que outros, e você estará seguro enquanto eu desenredo suas vidas para que
possamos correr e brincar juntos e escalar as alturas sem esforço.
“Onde a humildade é grande, a liberdade é grande. Por favor, adiem um ao outro por amor. Orem uns pelos outros.
Proteja um ao outro. Lembre-se de que você está seguro das armadilhas que Satanás põe a seus pés se você tiver
derrotado seu orgulho e interesse próprio. Esteja alerta sobre o funcionamento de Satanás que lhe desafia. No
mesmo instante em que você sente animosidade em relação a outra pessoa, é quando você pisa na armadilha dele,
que lhe imobiliza e lhe suspende, te deixando impotente, enquanto os demônios se aproximam e começam a morder
você. Eu vim para te soltar das pegadas de tais coisas, mas é muito melhor se você evitá-las antes de estar pendurado
de cabeça para baixo.
“Mas quero terminar esta mensagem como a iniciei. Eu te amo. Eu te amo muito! E como estou satisfeito com seus
sacrifícios !! Não se condene se você não puder cumprir suas metas de autonegação. Isso pode muito bem ser
permitido por Mim para humilhá-lo, o que é de muito mais valor a longo prazo.
“Vinde a mim, meus amados. Deixe-me abraçar vocês e beijar suas testas e dizer-lhes que coisas maravilhosas
esperam por vocês no Céu. Neste momento, não há como eu mostrar-lhes o meu apreço pelos seus sacrifícios, como
Eu gostaria. Mas o dia está chegando quando você será subjugado pela Minha apreciação.
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