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O Senhor está conosco, moradores do coração. E a viagem é longa ... Eu estou tão feliz que já 
está quase acabando! Bem, irmãos e irmãs, eu não sei como todos vocês estão se sentindo, 
mas se for como eu me sinto, você está desejando muito ser levado deste mundo. Acho que o 
Senhor tentou me animar por me dar esta leitura de Crônicas da Noiva, que eu vou 
compartilhar com você em apenas um minuto.  
   
Enquanto dançávamos, ele em seu smoking e eu no meu vestido de casamento, as lágrimas 
rolavam pelo rosto. "Você apenas tem ideia do que está esperando por você? Não tem ideia." 
 
E eu podia sentir pungentemente Seu entusiasmo sobre todas as maravilhosas descobertas e 
maravilhas que Ele preparou para nós. Eu tentei bloquear o estado do mundo e a feiura do 
mundo do demônio dos meus pensamentos, mas eu não podia. Foi constantemente em 
segundo plano. 
 
Eu  abri o livro em Crônicas da noiva onde falava da "sua nova pátria." 
 

"Minha  amada, minha noiva Fiel, gostaria de passar algum tempo especial com você esta 

noite. Gostaria de levá-la embora, mais uma vez, para a terra celestial em que você vai viver 

por toda a eternidade. 

"Estes tempos são muito reais e verdadeiros tudo o que nós compartilhamos, e eles estão 

preparando você para um paraíso longe, muito além de sua experiência deste mundo 

temporário que agora vivemos. Em um tempo muito curto, você estará comigo no Paraíso. 

"Não é tão longe como parece, e o fino véu que paira entre você e este lugar maravilhoso é 

tudo, mas será dissolvido neste momento de sua vida. Você está se transformando mais e 

mais a cada dia, o momento da sua chegada será bastante natural. 

"Tudo vai ser tão deslumbrante e resplandecente, tão fresco e aberto, colorido e puro, mas 

você vai sentir um senso de familiaridade, sem medo ou apreensão em contudo ... 

"Venha agora. Venha comigo à sua nova pátria, mais uma vez, para que possamos aproveitar 

o amor de seu Pai e Sua provisão magnífica para nós. " 

 

Isso é de Crônicas da noiva, e é apenas tão viva e cheia de significado hoje como era então, 

quando foi escrita. 

Assim o Senhor começou a falar depois. Ele começou: "A cada dia que pressiona para o 

cumprimento de todas as suas esperanças e sonhos, eu advirto, meu amor – fique firme." 

Eu tenho que confessar para vocês, eu estava realmente me sentindo pega com a boca na 

botija, apenas fazendo algo diferente, e ficando muito inquieta. Como uma criança que fica 

entediada fazendo lição de casa, você sabe. Quero dizer, como eu poderia me sentir assim ?? 

Mas foi apenas algo que veio sobre mim e eu tive que combatê-lo. De qualquer maneira - Eu 

sou humana, sabe ... TÃO humana! 

Eu disse: "Jesus, eu preciso de sua vida reparadora, este mundo está envolto em tal escuridão 

que é incrível para mim que ninguém sobrevive. Ninguém." 



Você sabe, olhando para trás em nosso caminho, não cobriram na escuridão. É imerso nas 

trevas. Ó meu Deus. 

Ele continuou: "Só por Minha Graça, pois tendem a cada cordeiro singularmente. Cada dia algo 

vale a pena viver, um toque de esperança, é apenas o suficiente para avançar para o dia 

seguinte. Assim, muitos são dependentes uns dos outros, quando um vai para baixo afeta a 

todos. No entanto, eu consegui mantê-lo em seus pés através destes tempos difíceis ... Eu sei 

que parece que sua força é menor do que o trabalho na estrada antes de você, curta como ela 

é. 

"Mas eu prometo a você, meu amor, eu estou com você. Há tempos eu carrego você, Clare. 

Oh, não vos canseis ou desanimeis. Alimente-se em mim e levante-se para outro dia. Juntos, 

podemos vencer o adversário e continuar a nutrir almas ". 

Respondi-lhe: "Senhor, eu não estou contando com você 20, 30 ou mesmo 50%, mas 99,9% 

para nos energizar até o fim. Obrigada pelas muitas vitórias que nos deu, muito obrigada por 

estar sempre aqui para falar com a gente, obrigada por um amor que está além do que 

possamos descrever ". 

Hoje o Senhor estava usando seu smoking do casamento, como Ele tem feito por um par de 

semanas agora. Eu estava no meu vestido de noiva e Ele estava me incentivando a dançar, 

dançar e dançar no meu vestido de noiva ... tão feliz, tão alegremente, você pensaria que eu 

era a única pessoa no mundo para Ele, então a intenção dEle estava em apreciar o nosso 

tempo juntos. 

Ele continuou: "Eu realmente tentei levá-la a comemorar comigo ... Eu preciso que, também, 

você saiba. Este é o ponto brilhante em meu dia, quando minha noiva entra em seu lugar 

secreto para excluir tudo, e me dar sua consciência. Não importa que você tenha interrupções 

em sua concentração. Não vê a minha voz cantando docemente para te trazer de volta quase 

que imediatamente?" 

Sim, Senhor !!! Você é um interminável romântico Jesus, olhando nos meus olhos e cantando 

... "Draw Me Close to You ... nunca me deixe ir ... eu coloco tudo de novo ... só para ouvir você 

dizer que eu sou sua  amiga ..." (cantada por Michael W. Smith, escrito por Robert Kelly 

Carpenter.) E quando você cantou isso, eu vi o que você fez por mim no Calvário. E seus olhos 

eram tão amorosos e com as melhores intenções sobre mim. 

Ele me respondeu: "E você vai compartilhar o que eu te disse?" 

Sim! Quando você cantou "Você é tudo que eu sempre quis ..." Eu pensei comigo mesma: 'Mas 

o que dizer de todas as outras Noivas ?? " E você me deu a entender que a beleza de cada 

uma é tão única, que satisfaz um anseio particular e a singularidade no que nenhuma outra 

alma pode duplicar. E, portanto, é como um elogio a quem você é com ela, e ela está em uma 

forma muito real como  sua companheira, preenche e devolve o presente que você deu a ela 

no momento da concepção. E num certo sentido, ela é a única no mundo a você ... quando 

você está com ela, é como se ninguém mais existe. 

A sua divindade aspira a ser misturada em um, porque cada um é um total da beleza completa 
a sua insubstituível essência em uma singular e única forma; não só trazendo glória a Vós, mas 
a satisfação e felicidade também. Ah, é um mistério. 
 
"Na verdade, é. Mas que se presta a uma relação monogâmica. E é por isso que você vê 
representado  de maneiras diferentes, com cada uma das Minhas noivas. Cada uma é um 
complemento perfeito para quem eu sou quando estou com elas." Apenas fique feliz em saber 
que ciúme, a falta ou a solidão não existem no céu. Todos os seus mais profundos desejos e 
necessidades são atendidos com perfeição na pureza imaculada. 



 
 
"Não vai demorar muito agora, doce Clare, não vai demorar muito a todos." 
 
É tão bom ouvir isso, Jesus. Me carregue, Senhor, eu sou muito pouco para este trabalho. 
 
"Você pode contar com isso. Eu nunca vou te abandonar a seus próprios dispositivos. Nunca. 
Se a viagem parece muito cansativa, confie em mim mais pesadamente.” 
 
"Minhas Noivas, confiem em mim. Vou apoiá-los e carregá-los quando necessário. Meu amor 
por vocês não tem fim e eu estou chegando." 
 
E esse foi o fim da mensagem. 
 
 
Tradução: Daiana Pinheiro. 


