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O Senhor começou: "Eu perdi nossas 

pequenas conversas juntos... Eu estou feliz 

que você esteja aqui, Clare." 

Eu também. Eu perdi nossos momentos de 

adoração e o foco doce em Sua presença, 

sem interrupção pelas coisas mundanas. 

   
 
Ele respondeu "Mas estou feliz com o seu trabalho, Clare. Você verá que ele irá reunir muitos 
frutos".  
 
Doce Senhor, obrigada por me ajudar. Você tem sido sempre tão presente. Por favor, 
compartilhe seu coração comigo. 
 
"Minha querida noiva, a tarefa agora é mantê-los tudo no caminho certo e firmes como ela vai. 
Eu quero ter certeza de que são estáveis e firmados na Rocha. Nada do que eu poderia dizer e 
fazer irá prepara-los totalmente para o que está por vir . Nada. Mas eu prometo que vou estar 
com você e você será muito bem preparada e isso é meu foco agora. 
 
"Estou ansiando que  minha noiva tome todas as minhas palavras ao coração e molde-se ao 
redor das minhas prioridades, porque eu sou inabalável. E clivar-se a Mim será o seu único 
ponto de estabilidade e sanidade. E é através de sua firmeza na ROCHA que você será capaz 
de liderar e confortar os outros. O pensamento mais comum que você vai ouvir é: "Nunca 
pensei que isso poderia acontecer na América." este será o tom predominante. 'Como isso 
pode estar acontecendo conosco?' e para esse curto período de tempo que você estará aqui, 
eu quero que você simplesmente diga: "O senhor tentou dizer. Está escrito na Bíblia. Todos 
sabíamos que isso iria acontecer." 
 
"Será pelo seu testemunho da verdade que eles vão encontrar os seus próprios centros comigo 
novamente  ou até mesmo pela primeira vez. Muitos vão reagir com indignação e ser levados 
para a anarquia, que foi projetada por trás dos bastidores, muitos vão gritar e humilhar-se 
diante de mim. Alguns vão ter suas próprias vidas, por todo o seu significado e sentido de ser 
dependente do dólar. Outros que são preparados vão entrar em ação a desaparecer. E você, 
minha noiva? você estará no comigo, no céu. 
 
"Eu vi suas lágrimas por  sua família, quantos vos são queridos, de perto e de longe. Eu ouvi as 
vossas súplicas em Meu Nome e armazenei suas lágrimas em frascos de ouro para 
testemunhar o seu amor por eles. Você acha que eu os amo menos? Eu tenho vindo a 
preparar os seus caminhos, ano após ano, para esse tempo. Eles estão, por assim dizer, no 
topo da minha lista para ajudar em suas conversões e segurança espiritual. 
 
"Entenda que estes eventos culminando vai empurrá-los a baixo da relutância e para baixo em 
espera dos meus braços para ajuda-los. Eu preparei uma rede de segurança para as suas 
almas, por isso seja rápido e confesse frequentemente Minhas promessas a você sobre eles. 
Não julgue pelo que você ver, muito estão escondidos da vista em lugares onde eles já estão 
com medo como crianças perdidas e muito de sua bravura é  superficial pois lhes atormentam 
a sensação de algo está prestes a mudar drasticamente em todo o mundo e eles vão ser 
apanhados desprevenidos . 



 
"Mas para aqueles que atenderam meu conselho e buscarem e não aos seus próprios 
dispositivos, aquelas almas acharão descanso nestes tempos turbulentos sem paralelo na 
história. É por isso que o que eu te dei para deixar para trás é muito importante. Os seus 
esforços serão coroados de sucesso e muitos irão receber ministrações de mudança de vida a 
partir do que você deixa para trás. " 
 
Aqui Ele está falando sobre todos os seus PDFs e Youtubes, mas especialmente o que tenho 
vindo a trabalhar em um álbum de 4 CDs chamado Tethered, coragem e esperança para os 
Deixados Para Trás. Um CD terá 15 canções para confortar e incentivar, dois CDs serão sobre 
ensinamentos e orações, e num CD estará músicas de meditação. Eu estou esperando que ele 
seja lançado nas próximas duas semanas no iTunes e Amazon no formato para download. Vou 
deixar que todos saibam quando eles estiverem disponíveis. Vai estar disponível antes do 
início de março. Temos tomado de todos os nossos ensinamentos e coisas que são 
absolutamente necessárias para aqueles deixados para trás e os condensamos para este 
conjunto. Ele será vendido a um custo ... talvez até mesmo com 12 dólares se pode-se obtê-lo  
na Amazon. 
 
O Senhor abençoe a todos, obrigado por suas orações. Certamente estamos chegando mais 
perto e mais preparados todos os dias. 
 
 
 


