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O Senhor vos abençoe e nos fortaleça para 
o que ainda está por vir, moradores do 
coração.  
 
Eu normalmente não compartilho uma 
notícia e eu não vou à procura deles. Mas 
esta veio para mim e é uma confirmação 
completa da visão que eu tinha cerca de 
duas semanas atrás, da fronteira com a 
Síria sendo  preenchida com soldados - 
sendo embalada com soldados e exércitos. 

 

Assim, vou lê-lo. Ele vem do Trunews. Eu realmente não tenho qualquer recomendação dos 

outros sobre o Trunews o que é definitivamente uma confirmação de que o Senhor me disse 

que o estava prestes a acontecer. Assim, eu vou em frente: 

Quarta-feira, 10 fevereiro: A Arábia Saudita e pelo menos 20 aliados árabes começaram a 

mover 350.000 tropas terrestres no norte da Arábia Saudita. De lá, é apenas uma curta 

passagem pelo oeste do Iraque para alcançar a fronteira com a Síria. Além disso, eles também 

estão se movendo 20.000 tanques, 2.450 aviões e 460 helicópteros militares. 

Os sauditas estão reivindicando que os movimentos são para exercícios militares, o que é um 

grande estiramento porque seria um dos maiores exercícios militares da região. Eles estão 

reivindicando que estes exercícios sejam concluídos até 28 de Fevereiro, o que significa que 

pode haver conflitos militares muito em breve. 

Outra explicação mais credível é a movimentações de tropas rebeldes sunitas que lutam contra 
o governo sírio que estão mal agora que a Síria tem a ajuda de forças russas. Os rebeldes 
estão muito perto de perder a guerra que tem sido amplamente financiada e equipada pela 
Arábia Saudita e Estados Unidos. Os sauditas estão usando a Síria como uma guerra por 
procuração para combater seu verdadeiro inimigo, o Irã. Assim, se os rebeldes não 
conseguirem obter o trabalho feito, os sauditas estão se preparando para fazer por si próprios, 
com o apoio dos Estados Unidos, é claro.  
 

Os movimentos de tropas da Arábia Saudita levou a Rússia a repetir um aviso divulgado no 

início da semana que quaisquer tropas estrangeiras que entram na Síria sem a permissão do 

governo sírio seria uma declaração de guerra. 

Quinta-feira 11 fevereiro:  

Os líderes militares sauditas anunciaram na televisão que não vão recuar, dizendo: "A decisão 

de enviar tropas terrestres para a Síria é final." Será que eles dizem apenas que a decisão de 

invadir a Síria é final? Sim, eles disseram, e, a menos que mude de rumo, a Terceira Guerra 

Mundial seria inevitável. 

E fica ainda pior porque o secretário de Defesa dos EUA Ash Carter seguiu ao anúncio saudita 

com uma forte demonstração de apoio pedindo aos nossos aliados da OTAN para se juntar a 

uma coalizão de enviar tropas terrestres para a Síria! Ignorando a ameaça da Rússia de 



declarar a guerra, os Estados Unidos apenas aumentou a aposta, ameaçando os russos com 

todos da OTAN. (Organização do Tratado do Atlântico Norte.) 

Em seguida, o primeiro-ministro russo, Dmitry Medvedev encaminhou uma ameaça da Rússia 

de declarar a guerra, alertando sobre uma nova guerra mundial! Ele disse: "As exigências de 

alguns países árabes para enviar forças terrestres para a Síria corre o risco de iniciar uma nova 

guerra mundial." 

Agora, quando eu ouvi isso eu estava prestes a entrar em oração e pedi ao Senhor. Eu disse: 

"Senhor, o parece tal confirmação, o movimento de 350.000 soldados da coalizão árabes?" 

E o Senhor começou, "É mais do que isso, meu amor, é a sentença de morte. Os sinais estão 

por toda parte e desta vez ele significa o negócio. Como já te disse, eu não vou colocar isso de 

novo, isso passou o ponto de não retorno. Como as coisas vêm à cabeça, Minhas noivas, eu 

quero que você persista em oração e se fortaleça para os encargos de intercessão, que vou 

permitir. Pode parecer muito terrível e drástico para você, o que Eu te permito carregar, mas 

nada é tão importante para mim como a colheita do último minuto de almas antes de eu levá-

los. Acredite em mim, suas recompensas vão fazer você esquecer totalmente tudo o que você 

sofreu. Uma mulher não esquece a aflição das dores de parto, quando ela finalmente dá à luz? 

Mesmo assim, você vai esquecer as tragédias e aflições desta vida terrena conforme eu 

mergulhar você em minha alegria. 

"Não espere que seu travessia seja mais leve e mais leve conforme nos aproximamos desse 

tempo. Em vez disso, armar-se com paciência e fé, sabendo que eu predisse esse tempo de 

sofrimento. Você não os ofereceu a mim? Você não disse que você quer ser  colaboradora 

comigo nos campos? Bem, neste momento da história, esta é a sua parte. Você não pode se 

alegrar sobre o que você não pode ver, então eu estou pedindo que você se glorie nas 

tribulações, porque eles estão trazendo um peso de glória ao meu Reino conforme o perdido vir 

a mim - às vezes, um por um, às vezes centenas e centenas. 

"Sim, a condenação será sobre este campo de batalha. Nenhum um judeu, gentio ou 

muçulmano vai escapar da convicção. Se há um corpo com uma alma nele, tenha a certeza de 

que será condenado e talvez será permitido um milésimo de segundos para clamar em mim no 

meio da carnificina. " 

E eu só queria fazer um aparte aqui. Ele disse isso porque agora existem muitos corpos 

humanoides feitos em laboratório sem almas e treinados e comprometidos para a batalha. Eles 

não têm alma, então não há como terrem convicção. Eles são mais como máquinas do que 

seres humanos reais. 

Ele continuou: "Como as coisas estão vindo a tona, haverá muita agitação em seu país. Agora 

será o tempo para se preparar para o incêndio que está por vir. Concentre-se em livros e 

informações a serem entregues. Esta é a sua missão, divulgar a verdade. Como você faz isso 

fielmente, como aqueles que assumem o ministério fazem isso fielmente, vou dar tudo o que 

precisam. Mas eles devem ser fiéis ao apostolado de informar e estarem orando por outros ... 

"O seu trabalho aqui está quase pronto, Clare, quase pronto. Não se estresse, descanse. Eu 

vou levar as coisas a uma conclusão rápida e eficiente. 

"Você está vindo para casa, minha noiva".  
   
 

   
 
 



   

 


