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 Que a  doce presença do Senhor Jesus esteja com todos nós. 

 

Quero começar por ser honesta e 

transparente com vocês, meus preciosos 

moradores do coração e compartilhar 

com vocês porque não havia uma 

mensagem na noite passada. 

Há poucos dias, o Senhor Jesus mencionou que eu estaria fazendo uma pintura dele. Isto 

foi por causa de uma rejeição de um artista que tem uma pintura Dele que comunica Sua 

gentileza e bondade. E isso é algo que todos nós precisamos agora e, especialmente, 

será necessário após o arrebatamento. Eu tinha pedido ao artista se eu poderia usar sua 

pintura no pendrive e sua resposta foi: "Não" 

Em seguida, na mensagem seguinte, o Senhor me disse que Ele faria uma através de 

mim que seria ainda melhor. Bem, claro! Se ele faz isso, será a perfeição ... se eu não 

ficar no caminho, claro. 

Uma pintura para mim é muito envolvida, muito demorada e precisa de intensa 

concentração. No passado, por minha culpa, eu negligenciei meu marido e família, 

porque eu estava tão envolvida com a pintura e Ezequiel tem algumas más recordações 

dessa época. Eu pensei que tinha aprendido a lição, mas ainda queríamos ter certeza de 

que era Jesus, e não um espírito tentando me afastar  da verdadeira vontade de Deus. Ele 

e eu também estávamos preocupados que o inimigo pudesse estar tentando chamar-me 

para fora em um projeto, ao vez de cuidar do nosso canal, e eu não vou permitir que isso 

aconteça. 

Este foi um problema pelas duas últimas semanas, enquanto estava trabalhando no pen 

drive. Mas desde que o Senhor levou  as limitações de tempo longe de nós, tudo o que 

fizermos a partir de agora para Ele, Ele nos quer desfrutando  completamente  e Ele vai 

nos surpreender com o arrebatamento, mas estaremos cumprindo a Sua vontade e 

trabalhando  até o último momento. E na mensagem de ontem à noite, o Senhor disse-

me para começar uma pintura dele. 

Bem, Ezequiel e eu estávamos trabalhando em discernimento com isso. As leituras de 

nossos livros da Bíblia de promessas foram tudo,  menos conclusivas, apesar do fato de 

que eu senti que era a Sua voz. Mas devo dizer-lhe, sempre que eu acho que cometi um 

erro no discernimento e talvez ouvi de um espírito familiar, em vez de Meu Jesus, eu 

estou esmagada e não posso mover um passo em frente até que o problema seja 

resolvido. É por isso que vocês não receberam uma mensagem ontem à noite. Se a 

palavra sobre uma pintura fosse falsa, então o resto da mensagem seria  falsa, também. 



Felizmente, porém, temos uma equipe de discernimento e, finalmente, depois de lutar o 

dia todo e de se arrepender  por qualquer pecado que tivesse aberto a porta ao mau 

discernimento, liguei sobre eles. Isto é o que eu aprendi: que temos um demônio muito 

alto da divisão com toda uma equipe de subordinados que trabalham contra nós. Não 

importa o que nos divide, desde que estejamos divididos. Doença, diferenças de 

opiniões, julgamento, cansaço, obstáculos, problemas técnicos, atrasos, calúnia e 

espíritos mentirosos, tentativa de ciúmes, brigas ... o nome dele: se ele pode causar 

divisão, o demônio  que está em serviço e essa coisa feia tem vindo a trabalhar  contra 

este Canal dia e noite há semanas. 

Como você derrota um demônio da divisão? Não é realmente tão difícil. O segredo é 

Caridade e se recusar a julgar, humildade e estar disposto a adiar e a ouvir as opiniões 

uns dos outros, um espírito dócil e obediência. Satanás não tem uma arma contra isto. 

Se todo mundo exercesse  essas virtudes, você cria uma parede de bronze sem aberturas. 

Então, foi percebido que o Senhor quer que eu faça uma pintura dele, e depois de orar e 

discutir, estávamos todos na mesma página juntos. Então, essa é a história por trás dessa 

mensagem. Eu tenho o meu Jesus de volta ... foi Ele e não um demônio, e meu coração 

foi restabelecido. 

Então, ele começou: 

 "Bem-vinda de volta, meu amor. Descanse nestes braços que tem aguardado tanto 

tempo para prendê-la. Descanse neles, Clare.” 

"Os iníquos estão tentando roubar o seu dom e dividir o seu casamento. Eles são 

sempre rebatedores abaixo da correia.  Mas eu estou aqui para o seu resgate, para 

restabelece-la e levantá-la e dizer-lhe" Sim ", eu pedi a você para fazer uma pintura 

para mim.Que, a propósito, Eu  irei  executar através de você. existe alguma coisa 

demasiadamente difícil para mim? Eu sei o que você está tentando realizar. Sei que seu 

coração está  em uníssono com o meu. É por isso que eu vou fazer isso através de você. 

Se você quiser que eu faça. Ninguém irá forçá-la, Clare. " 

Ele disse isso, porque eu não tinha decidido em  meu coração ainda. Eu queria ter 

certeza de que era o Senhor e não a minha auto vontade. E, como eu mencionei antes, 

uma pintura é uma coisa de muito envolvimento  para mim, muito demorada e 

desgastante. 

"No entanto, se eu fizer isso através de você, será feliz." 

Sim, eu estou contando com isso. 

"Seu trabalho é comunicar o Meu Amor por eles, para os outros. Quer se trate de uma 

pintura, na música, nos ensinamentos, não importa o que faça. É a comunicação que é 

importante. Isto é o que eu ungi você parar fazer. Nas estações diferentes usamos 

ferramentas diferentes. O que faria você mais feliz agora, meu amor?" 

Jesus, eu realmente quero cantar aquelas músicas que você me deu. Elas simplesmente 

ficaram  acomodadas  lá por dois anos e eu acho que ministraria e restauraria os 

corações quebrados, após o arrebatamento. 



"Então faça isso, em primeiro lugar. Não há tempo para tanto, não o desperdice. 

Também há tempo para você ser uma boa esposa. Faça o tempo para tudo, mas 

trabalhe  de forma constante." 

Senhor, sobre o que você quer falar esta noite? 

"Todos devem saber que o inimigo está fora para dividir e conquistar. Mas eu tenho 

atribuído mais anjos para todos vocês, e se você for obediente, se você for humilde, 

preferindo uns aos outros antes de si mesmos, se você está amando, ele certamente não 

terá  sucesso. Estes são os traços mais carentes do mundo, é por isso que há tanta 

contenda. É por isso que há divisão e divórcio, separações da igreja, e todos os tipos de 

toxicidade que se espalharam como uma névoa sobre os olhos de cada alma.” 

"A alma que é humilde e ama os outros mais do que a eles, é a alma que vê com 

clareza. Os demônios podem tentar cegá-la, mas porque você está comprometido com a 

justiça, eles não têm êxito. Mais cedo ou mais tarde, há uma testemunha em sua 

consciência de que algo não está certo. Quando você para para analisar isso, é quando 

você encontra as impressões digitais do inimigo. Mas se você insistir em seu caminho, e 

dispensar as vozes daqueles enviados para ajudá-lo, você irá falhar.” 

"No seu caso, o objetivo deles era você parar de receber mensagens e de Me ouvir. O 

inimigo sabe que você é muito sensível as vozes do engano, então ele sussurra mentiras 

aos ouvidos de uma pessoa chave para me  contradizer, ele usa até mesmo palavras  

para confirmar isso e te enganar. Então, de uma só vez, ele tirou a atribuição que lhe 

dei e incutiu-lhe um medo de continuar me  ouvindo. Ele é muito, muito inteligente.” 

"Mas você está cercada por um povo fiel, marido e amigos que estão orando, assim 

como você confiou  em seus conselhos, bem, você descobriu a trama para enganar você 

para longe de mim. É por isso que tantos se afastam do discernimento. É doloroso para 

eles considerar as opções. E a menos que aqueles que estão com você estejam dispostos 

a sacrificar suas próprias opiniões por minha causa, ou melhor ainda, não terem  

opiniões, você não pode contar com eles.” 

"Eu a rodeei  com tais amigos nesta temporada, Clare. Eu lhe dei um exército de anjos, 

tenentes e capitães para guardá-la para que pudesse realizar a minha vontade e meus 

desejos e ficar ao seu lado. Um líder sábio é cauteloso sobre a quais pessoas que estão 

perto dele, ele atribui posições. Ele não quer "sim homens ', nem quer homens 

ciumentos, nem quer homens fracos. Os melhores líderes são fortes, porque o seu apoio 

é forte. Tenho observado e espero pelo dia em que eu poderei  reunir as minhas ovelhas 

escolhidas, com cada um dos seus membros fortes e totalmente apaixonados por mim, 

dedicados apenas a minha vontade. Isto é o que você tem, e que benção é. " 

Oh, obrigado, Senhor, eles são verdadeiramente pessoas belas e estou honrada  pelos 

grandes corações que estas almas têm para você. Mesmo seu exemplo incita-me a 

chegar mais alto. Na verdade, eu sou abençoada. Obrigada, Senhor. 

"Bem, agora você tem antes de uma viagem alegre - ela nunca será tão curta.” 

"E para todos vocês, Minhas noivas, eu quero que vocês aproveitem este momento 

antes do arrebatamento, fazendo as coisas que você sempre quiseram fazer para mim. 



Existe uma música, um desenho, um poema, uma obra de caridade , algo que vai atrair 

todos os homens a mim? Existem fóruns nos quais você posta, com as pessoas 

clamando por respostas? há almas feridas  para receber oração? Sim, há muitos em 

torno de você! Há vozes clamando por sua atenção, e o mínimo que você pode fazer é 

orar. Você sabe que no Céu haverá a maior recompensa? Não são as grandes coisas 

que fez por mim, são as pequenas coisas feitas por amor a outros, e especialmente a 

oração.” 

"Você sabe que você vai compartilhar as recompensas de almas que  se reuniram para 

o Reino neste canal porque você orou por elas? Sim, os benefícios e recompensas 

continuam e continuam e continuam." 

Senhor, eu me lembro do que um cristão sábio disse uma vez, que era dotado de 

milagres incríveis. Ele disse que são as almas escondidas orando por pregadores que são 

realmente mais responsáveis pela colheita do que o próprio pregador. Ele disse que, 

"Vocês que oram terão mais alegria no Céu do que um povo que aponta e diz:" Aquele é 

um grande pregador!" 

"É um fato. São os guerreiros de oração ocultos que sustentam um ministério e trazem 

todos os tipos de recompensas sobre aqueles por quem oram, Clare, você não poderia 

imaginar. E por isso estou avisando a todos vocês: não permitam que qualquer fofoca, 

inveja, ou qualquer outra negatividade possa ganhar entrada em suas vidas, porque é 

isso que os demônios querem causar: divisão. Ao contrário, amem  uns aos outros 

como eu vos amei e ele não vai encontrar nenhuma entrada.” 

"Na despedida, Minha palavra final para você é: fique ocupado com algum trabalho 

para mim que você realmente gosta ... mesmo a oração, adoração e serviço. Aproveite 

estes últimos dias designados para você, deixe as vossas boas obras declarar Meu Deus 

para o mundo, deixe seu semblante alegre ser o que eles se lembrarão ". 

 


