
Prepare Packages Jesus Speaks On What Is To Come Part 9 (Preparem 
pacotes)

Hoje é dia 13 de Março de 2015.

Tivemos uma situação muito interessante hoje, ficamos sem conexão com a
internet. Eu não sei se foi o cabo de fibra óptica que foi cortado ou o que 
quer que tenha acontecido porque há uma construção acontecendo.

A conexão foi interrompida o dia todo, e como nosso telefone funciona 
com o pacote da internet, não pudemos utilizar também o telefone.

E eu comecei a sentir a frustração e o isolamento que vem quando não 
consegue se comunicar com as pessoas que normalmente está acostumado. 
Então eu comecei a pensar como outras pessoas se sentirão quando a 
internet não estiver funcionando.

Quão isolados, temerosos e confusos eles ficarão também. Aquilo era um 
peso em meu coração quando me acheguei à oração. 

E o Senhor disse: “É muito importante que você deixe pacotes preparados 
para os seus amados. Este pensamento não vem de você Clare. Ele tem 
estado em meu coração e minha mente o dia todo, e a situação de você ficar
sem comunicação aconteceu em um bom momento.

Filhos queridos, se esta mensagem está sendo administrada a vocês, Eu 
quero que os preparem e deixem em lugares onde possam ser encontrados 
por seus amados quando vocês se forem.

Isso é apenas uma precaução, porque os sites que vocês costumam visitar 
não mais existirão depois do arrebatamento.Aqueles em posições de poder 
já fizeram uma lista daqueles que são uma ameaça para seus planos.

Quando você encontrar algo que o toca, e que amplia seu ponto de vista, 
que lhe assegura paz baixem isso (façam um download) e guardem onde 
possa ser encontrado.”

Eu perguntei ao Senhor: Devemos fazer CDs ou DVDs?



Ele disse: “Qualquer coisa que seja mais estável e conveniente. Até mesmo 
duas cópias não serão um exagero, em caso de algo acontecer com a 
primeira cópia. O diabo está com pressa para destruir tudo que seja santo e 
que proporcione aprendizado, para que então ele possa isolar os que forem 
deixados para trás.”

Clare: “Nós temos PDF’s também, que podem ser impressas.”

Jesus: “Sim, impresso é melhor. É fácil de ler e útil quando a internet tiver 
desaparecido e os poderes das trevas avançarem, porque irá demorar um 
bom tempo até que os serviços e facilidades sejam reconstruídos.

Esses pacotes devem estar acompanhados de uma carta muito amorosa. 
Evite causar culpa, o que pode deixá-los irados ou conduzi-los ao 
desespero. Seja construtivo, seja positivo, seja esperançoso. Mas acima de 
tudo, sejam amorosos. Eles sabem muito bem o que perderam, vocês não 
tem que focar nisso. Ao invés disso, vocês precisam fortalecê-los porque 
seus joelhos mal poderão apoiá-los.

Deixe para trás de alguma forma uma lista de coisas que devem ser 
abandonadas e isso ajudará a prevenir argumentações. Seja justo na 
distribuição e seja especialmente bondoso com aqueles que não merecem 
sua bondade. A sua atenção completa agora deve estar na salvação deles. 
Eu sou um Deus amoroso, mas eu sei que na humanidade há muitos que 
dificilmente serão convencidos disso.

Mas lembre-se, aqueles que eu predestinei, Eu previamente conheci. Sejam 
completamente compassivos em suas cartas, peçam perdão, descrevam o 
quanto vocês pecaram contra eles para não fazê-los desfalecer, peçam 
perdão. Eles precisarão dessas graças para limpar o passado e caminharem 
rumo ao futuro.

Acredite em Mim, isso será um consolo. A transição mais difícil que 
qualquer pessoa jamais poderá imaginar será essa mudança, mas Eu estarei 
com eles. Encoraje-os a terem uma adoração espontânea ou uma oração 
íntima e que segurem em minha mão para prosseguir.



Eu os conduzirei e os confortarei amorosamente, mas eles precisam se 
achegar a uma oração íntima. Sim, orar de joelhos e suplicar é muito eficaz,
mas é muito melhor ter um relacionamento íntimo e pessoal de andar de 
mãos dadas com Deus, então, todo o restante vem naturalmente.

Eu quero que eles saibam que Eu os amo, que EU sou acessível e que EU 
estou com eles e que eles têm um futuro. Morrendo eles agora ou vivendo 
durante a tribulação, eles continuam tendo um lindo futuro. Eu também 
quero que eles saibam que não está tudo perdido. Não está tudo acabado. 
Suas vidas estão apenas começando.

E embora haja uma jornada cheia de perigos, será profundamente 
recompensadora a aproximação deles a Mim à medida que eles verem meus
milagres e experimentarem as profundezas de Meu amor por eles.

Isso é algo que eles estiveram fugindo e evitando por toda sua vida. Mas 
agora é o tempo de eles reconhecerem que Eu sou real, que Eu os amo e Eu
estou com eles.

Todas as coisas que eles deveriam ter feito por todos esses anos, mas 
evitaram, terão que ser feitas neste momento. Aqueles que perderem sua 
vida a acharão, e aqueles que se agarrarem a ela a perderão. É um paradoxo
que se revolve entre fé e confiança.

Felizmente há um cumprimento desses sinais nas escrituras da Bíblia que 
os farão dar uma volta de 180°, mas infelizmente, alguns escolherão com 
plena consciência das consequências ir em frente e seguir seu próprio 
caminho. Eles têm lições para aprender, e um dia compreenderão as 
profundezas de sua rebelião e compreenderão completamente quais 
consequências que terão que ser suportadas.”

Clare: Senhor, nós chegaremos a ver alguma coisa do que acontecerá na 
tribulação?

Jesus: Haverá um tempo para revisões, em outras palavras, será mostrado a 
vocês algumas coisas necessárias para a compreensão relativa ao fim, ao 



clímax, e antes de voltarmos, mais será mostrado a vocês para que se 
preparem para governar e reinar comigo.

Mas antes de tudo isso, haverá um tempo de grande orientação, treinamento
para equipá-los para suas tempos na terra. O que vocês consideram 
insuportável agora, tem um contexto muito diferente visto do ponto de vista
do céu. Entretanto ainda haverá como um período de lua de mel que EU 
não irei estragar trazendo a ela os sofrimentos da humanidade na terra.

Clare: Naquele momento eu tinha algumas perguntas mais, como eu 
sempre tenho. Eu disse: Perdoe-me Senhor, mas eu estava pensando 
algumas coisas...

Jesus: Vá em frente, toda noite há algo... mas eu compreendo.

Clare: Senhor, ainda é difícil imaginar que nós não seremos capazes de ver 
e de ajudar nossas famílias. Esse é realmente um ponto que me deixa 
preocupada.

Jesus: Isso é porque você está apegada demais a eles e não compreende o 
caminho da santificação que cada alma precisa andar.

É por isso que Eu lhe disse na noite passada que você está se metendo no 
caminho. Você acha que a sua presença na vida deles é mais importante do 
que a Minha?

Clare: Oh não, mas eu acho que ambas presenças seria algo interessante.

Jesus: Percebe porque eu não permitiria isso?

Clare: Eu posso apenas imaginar quantos problemas haveriam se eu 
estivesse com eles.

Jesus: Clare, haverá tempos onde você terá a permissão para tocá-los para 
encorajá-los, mas não mais do que isso. Eu tenho que fazer isso do Meu 
jeito.



Clare: Senhor, eu aceito o Seu jeito, mas eu preciso me conter nisso, por 
favor me ajude.

Jesus: Já estou a ajudando. E no céu meu amor você será uma mulher muito
ocupada de fato, o que a ajudará a se quietar de seus temores.

Clare: Isso pode ser uma pergunta boba, mas o inimigo pode afetar nosso 
pensamento no céu?

Jesus: Não, ele não tem essa permissão. E você experimentará tal liberdade 
em pensamento no céu, que então compreenderá a tremenda pressão das 
forças das trevas sob a qual está em sua vida na terra.

Clare: Então qualquer pensamento com desordem que aconteça no céu é 
inteiramente de nós mesmos?

Jesus: Clare, no céu não há pensamento com desordem. Apenas verdade e 
claridade. Isso é algo que deve ser experimentado para que seja crido. 
Então nem mesmo tente imaginar isso. Eu não quero você se preocupando 
por antecipação, tudo acontecerá da maneira muito mais natural. Tudo tem 
sido preparado para sua vida na eternidade.

Clare: Há algo mais Senhor?

Jesus: Diga aos seus ouvintes que não há muito tempo restante e que eles 
precisam preparar os pacotes para seus amados. E para aqueles que não têm
entes queridos, façam pacotes para as pessoas que estão ao seu redor. Não 
que vocês precisem desse tipo de incentivo, mas muita graça será 
dispensada pelo fato de vocês pensarem em outros e prepará-los para o que 
está por vir.
Por esse ato de bondade vocês evitarão que muitos se quebrem em 
desespero. E mais tarde eles irão agradecer a vocês por terem sido o único 
ponto de sanidade em meio a toda confusão. Por favor, sejam fiéis, por 
favor, preparem-se, Eu os amo.
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