
The Day The Bombs Fall - Jesus Speaks On What Is To Come Part 8 

Portuguese title: No dia em que as bombas caírem

Boa noite família do Youtube, hoje é dia 12 de março de 2015.

E eu tenho uma mensagem solene para você. Eu estava tendo algumas 
questões relacionadas ao tempo do arrebatamento porque o Senhor tinha 
me dito que eu completaria tudo o que Ele tinha me chamado para fazer. 
Ele não me disse que tempo seria isso, mas eu estava imaginando que seria 
antes do arrebatamento, e se assim fosse, o arrebatamento estaria distante.

Então, quando eu me acheguei à oração eu disse ao Senhor: Senhor, isso 
está me incomodando. 

E Ele disse: Podemos falar sobre isso?

Eu respondi: Sim, isso iria me ajudar imensamente.

Então o Senhor disse: Eu nunca disse o período de tempo em que você 
poderia conseguir este feito. Eu apenas lhe disse que você iria completar 
tudo o que Eu tinha dado a você para fazer. Mas eu não disse quando.

Eu respondi: Senhor, eu pensei que o Senhor se referia a antes do 
Arrebatamento. E também, o Senhor tinha me dito que havia colocado 
alguns obstáculos para dar mais tempo à sua Noiva. Agora eu estou muito 
confusa.

E o Senhor disse: Deixe-me limpar essa bagunça. Antes de tudo, Eu fiz a 
promessa de que tudo seria completado. Eu sei que você pensou que seria 
antes do Arrebatamento, mas Eu não lhe dei qualquer período de tempo.

Eu disse: Ajude-me Senhor, o Senhor vê, já estou caindo em uma 
armadilha. 

E o Senhor disse: Fique firme meu amor, segure-se. Você deve ser paciente.
Chegará um tempo em que tudo o que você queria fazer, e que Eu coloquei 
em seu coração será concluído. Depois do Arrebatamento.



E eu perguntei: Depois?

O Senhor respondeu: Sim, depois.

Eu disse: Mas o Senhor disse que estava dando sua noiva mais tempo...

E o Senhor respondeu: E Eu apenas lhe dei mais tempo.

Então eu disse: Mas, eu senti que isso significava anos, como uns três anos.

O Senhor disse: Bem, Eu nunca esclareci para você, Eu ainda estou 
esperando pela palavra de Meu Pai. Há um tempo envolvido, um calendário
muito específico envolvido.

E eu disse: Senhor, estou perplexa.

O Senhor disse: Cuidado, lá vem a incredulidade novamente.

E eu disse: Sim, Jesus, eu sou culpada, me ajude!

Eu precisava fazer o jantar para o meu marido Ezequiel e aproveitei e pedi 
que ele orasse por mim. Depois, voltei ao Senhor e Ele me disse:

Você pediu-me para ajudá-la. Seu marido Ezequiel é parte de minha boca e 
proteção para você, minha noiva doce.

Eu disse: Jesus - como o Senhor pode me chamar de doce depois de eu tê-
Lo questionado daquela maneira?

E o Senhor respondeu: Eu não estou ofendido. A sua ira só me dá a 
oportunidade de mostrar minha mansidão e humildade para com meus 
filhos. Em outras palavras, se eu posso ser manso e humilde com você 
Clare, certamente você poderá ser mansa e humilde com os outros. 
Percebe? Eu faço um bom uso de sua teimosia.

E eu respondi: Senhor Jesus, tu és realmente manso e perdoador. Obrigada 



por ser tão paciente comigo.

O Senhor respondeu: Não foi difícil. Eu te amo e Eu entendo suas lutas, 
que por sinal são universais a todos os homens. Mas agora que temos 
resolvido isso, Eu preciso enchê-la.

E eu respondi: Estou aqui Senhor.

Ele beijou minha testa. E disse:

Bem, justamente porque o tempo é curto Eu tenho você e seu marido 
embrulhando essas mensagens e se preparando para aquele dia. Apenas se 
estiver em oração e perseverança você resistirá à tempestade terrível que 
está prestes a abater a América e o mundo. A cada dia eu quero que vocês 
dois certifiquem-se de que estão sólidos e preparados a qualquer momento.

Então eu perguntei: Senhor, como saberemos se estamos preparados?

Ele respondeu: Você sentirá uma profunda paz. Essa paz virá em ambos, 
você e seu marido. Apenas continue mantendo o foco e entenda que não há 
tempo a perder. Por favor, trabalhem duro para organizar suas mensagens e 
deixar para trás o que Eu lhes tenho dado. Permaneça em mim. Haverá uma
troca nuclear limitada, o suficiente para deixar o mundo em pânico e definir
o cenário para Obama tomar as rédeas de paz e ser declarado como um 
herói.

O seu país estará em um pandemônio e as comunicações serão derrubadas 
temporariamente. Mas a fim de impor a lei marcial é necessário que haja 
comunicação. Afinal, como pode o vencedor desfrutar de sua vitória sem 
transmiti-la em todo o mundo? O seu país irá se recuperar dessa devastação
mais rapidamente do que qualquer um poderia esperar, porque tudo já está 
no lugar, com pleno conhecimento do que está por vir.

Mas seu país já não será uma potência mundial. Ele terá problemas 
enormes de reconstrução e também para lidar com a contaminação. Não se 
engane, nessas cidades subterrâneas é onde estarão as pessoas importantes, 
enquanto os outros lutarão na superfície.



A lei e a ordem estarão fora de controle, os criminosos se aproveitarão para 
cometer estupros e roubos, a vida será uma bagunça.

Será neste momento que Eu voltarei para vocês. Levantem vossas cabeças 
e observem o céu, eu estou vindo para vocês naquele dia.

Deixe-me repetir isso: Levantem as vossas cabeças, Eu estou vindo para 
você naquele dia. Não caiam em desespero, não entrem em pânico. Já 
avisei uma e outra vez, a vossa redenção se aproxima. Este é o começo da 
eternidade que vocês têm por tanto tempo esperado.

Eu respondi: Senhor, estou sem palavras.

O Senhor respondeu: Bem, está chegando. Tão certo como EU SOU, está 
chegando. Não se entregue ao medo. Esteja firme. Levante os olhos para os
céus, Eu estou voltando.

E eu disse: Senhor, nos ajude.

Ele respondeu: Eu já coloquei meus anjos para ajudá-los, vocês não irão 
tropeçar ou cair, tudo estará no lugar.

E eu disse: Obrigada, Senhor.

O Senhor disse: Eu queria confirmar isso a você, mas esperei até que você 
estivesse segura de nossa comunicação.

E eu respondi: Jesus, eu estou em choque.

Jesus respondeu: Eu sei, Eu sei. É uma responsabilidade muito grande. Mas
Eu a preparei bem, você passará por isso vitoriosa. Por enquanto, é isso.

Translated by Rosaine Dalila Scruff


