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Hoje é dia 02 de março de 2015

Eu estava buscando compreender como os eventos que antecedem o 
arrebatamento acontecem, e como as peças do quebra-cabeça se encaixam, 
e na noite passada eu clamei ao Senhor e disse: Senhor, por favor, por 
favor, tenha misericórdia de nós e compartilhe conosco quais são os teus 
planos. E Ele compartilhou. Foi interessante a maneira como isso começou 
e eu vou ler isso para vocês.

Nós tivemos um momento de comunhão com o Senhor como sempre 
fazemos e após a comunhão Ele disse: Eu irei instruí-los sobre essas coisas.
E a escritura que veio à minha mente foi da pobre mulher que clamou e o 
Senhor a ouviu.

Eu disse: Eu não fiz nada para merecer esse conhecimento Senhor. Eu não 
jejuei por semanas e todas as coisas que profetas devem fazer. Eu não tinha 
feito nada daquilo. Então eu não merecia esse conhecimento, mas Ele quis 
me dar a conhecer, mas Ele me disse:

“Você por algum momento chegou a pensar que isso depende de sua 
justiça?” 

Eu pensei a respeito por alguns minutos e respondi: “Bem, acho que eu 
pensei isso.”

Jesus disse: Bem, você está errada. Tudo depende de Minha misericórdia 
meu amor. E eu escolhi ser misericordioso com você esta noite.

Senhor, Tu és misericordioso comigo todas as noites.



Jesus: Isso é verdade. Mas porque você está querendo saber todas essas 
coisas?

Porque o Senhor colocou esse desejo em mim?

Como você descobriu isso? – disse Ele sorrindo.

O destruidor (o planeta Nibiru) não virá até o fim. As coisas que serão 
mostradas a você acontecerão depois do arrebatamento. Essa gravação será 
um registro para alguns, para que eles não percam a esperança, mas para 
que vejam claramente que Eu estou no controle, e eles podem se apoiar em 
Minha Palavra, porque ela não trás desesperança.

Eu quero que a humanidade tenha confiança em Mim e na Minha 
misericórdia. E é por isso que tenho previsto esses eventos, pelo menos em 
parte. Para que as pessoas tenham algum tipo de roteiro que lhes traga 
segurança, e para que vejam as coisas acontecendo e saibam que Eu 
predisse tudo e estou no controle. Eu já disse isso antes não o disse?

Sim Senhor, o Senhor já disse isso antes.

Ele disse: Bem, estou repetindo, porque é muito importante que a 
humanidade não entre em desespero. A tentação de entrar em desespero 
será muito poderosa, e através dela o diabo arrastará consigo muitos em sua
insistência.

Remanescentes da terra, vocês precisam saber que haverá um fim a toda 
tragédia e o dia vem em que tudo será restaurado na pureza imaculada, e o 
mal será esmigalhado.

Nesses tempos, todo o mal que surgir, brotará dos corações dos homens, e 
não de demônios. E haverá um batismo com foto para limpar a terra e os 
corações dos homens, e esse batismo nunca será esquecido por aqueles que 
permanecerem vivos. 

E com o passar do tempo, os homens esquecerão, como fizeram junto às 
águas de Meribá, e novamente serei compelido a purificar o mal da terra, 



mas desta vez, para sempre.

O destruidor – e novamente Ele falava do planeta Nibiru – Não virá até que
meus santos sejam arrebatados.

Haverá um tempo de caos, logo depois que vocês forem arrebatados, 
nações conquistarão nações e a Lei Marcial se instalará sob os princípios 
Islâmicos da Sharia. Todos que se recusarem a me negar serão mortos. 
Todos que aceitarem a marca da besta perecerão. Saibam que minha 
misericórdia não terá limites para aqueles que clamarem a Mim naqueles 
tempos.

Há uma coisa que quero falar aqui, existe uma tecnologia atualmente que se
você tiver essa marca, eles podem na verdade afetar seu raciocínio. Eles 
podem depravar seus pensamentos sobre Deus, e fazer você querer pensar 
mais logicamente, e sentir contentamento em rejeitá-LO.

E isso é feito simplesmente estimulando eletronicamente partes do cérebro. 
Eles podem também instruí-lo eletronicamente, para fazer loucuras como 
matar qualquer um que esteja em sua frente. Lutar e matar. Há muitas 
coisas que podem ser feitas hoje, porque a tecnologia está muito, muito, 
muito avançada.

E qualquer um que receber essa marca, perderá o raciocínio. Literalmente. 
Suas mentes estarão nas mãos do governo, e o que quer que o governo 
queira, é isso que as pessoas com a marca farão, porque serão estimuladas a
isso.

Está também escrito em Apocalipse que aqueles que tiverem a marca 
sofrerão terrivelmente dores como se fossem picados por escorpiões por 
muitos meses, procurarão a morte e não a encontrarão.

E para aqueles de vocês que não acreditam que o arrebatamento é real, eu 
digo: É real. A marca é real e o sofrimento por ter a marca é real e some-se 
a isso o fato de que a pessoa que tiver a marca não será capaz de se 
arrepender e receber o Senhor. Portanto não recebam a marca!



Prosseguindo com a mensagem do Senhor:

Levanta-te povo meu e clama a Mim e eu te salvarei. Confiem em Mim. 
Confiem em Mim. O que vocês sofrem na terra, não se compara com o 
sofrimento que padecerão aqueles com a marca.

As bestas sobre as quais você me questionou antes estão sendo alimentadas
no interior da terra, elas também virão para causar estragos no momento 
apropriado.

Os vivos invejarão os mortos. E isso vale para todas as espécies, não 
apenas os seres humanos. Não amo Eu a todas as criaturas com ternura e 
devoção? Não forneço a eles todos os dias água para nadar, o que comer e o
sol para os aquecer? Minha providência abunda. Mas eles virão a mim na 
pior parte, como muitos já vieram e serão felizes comigo no paraíso. Clare, 
Eu amo todas as criaturas, Eu sei como aliviar o seu sofrimento, confie em 
mim.

Clare: Senhor, eu não posso imaginar quanta dor isso irá lhe causar olhar 
para a terra naqueles tempos.

Ele continuou: Toda a criação está sofrendo por essa geração pecaminosa, 
toda a criação. É a consumação do pináculo do mal desde o princípio.

As coisas irão gradualmente se deteriorar à medida que aquele planeta se 
aproxima e satanás estará com pressa de impor seus planos sobre a 
humanidade. Haverá tentativas desesperadas para forçar a marca e o 
sofrimento daqueles com famílias será devastador. Mas Eu estarei com eles
para lhes dar força, para suportarem até o fim, até receberem a coroa de 
vitória que espera por eles.

Quando as pessoas chegarem ao ponto de acreditar que não há mais 
esperança, é quando eu virei e restaurarei todas as coisas. Exatamente na 
hora mais sombria, Eu virei.

Muitas pessoas se perguntam sobre que tipo de tecnologia será deixada 
depois que tudo isso acontecer. Haverão tecnologias remanescentes e que 



funcionarão. Eu protegerei isso porque haverá necessidade de 
comunicação, Eu continuarei utilizando a Internet, o rádio e outras mídias 
para alcançar meu povo com uma mensagem de esperança. Tudo não irá 
simplesmente “desintegrar” como alguns costumam pensar.

O Arrebatamento será o começo do fim. Todos estão esperando isso. Não 
apenas os cristãos, mas os maus também. Eles vão aproveitar para instalar 
seu sistema, devido ao desaparecimento de muitos. No entanto, isso vai 
levar um tempo. Haverá intervalos de paz.

O seu país não será completamente destruído. Massas de terra, terremotos e
a separação do continente não acontecerão até o fim propriamente dito. No 
entanto, haverá guerra em seu solo. Eu disse a você sobre Miami, não dê 
ouvidos a outras vozes, o que Eu lhe disse é preciso. Acredite ou não.

Haverá uma série de eventos nucleares na terra, e vocês serão arrebatados 
após esses eventos.

CLARE: E eu estava pensando: São tantas cenas diferentes, Senhor é o 
Senhor mesmo me dizendo isto? E Ele confirmou várias vezes e disse que 
Miami será a chave.

Muitos podem argumentar: Bem, está escrito que ninguém sabe o dia nem a
hora. Sim, ninguém sabe o dia nem a hora, mas Ele está dizendo que isto é 
um SINAL para você. 

CLARE: E isso combina com Mateus capítulo 24, que diz que depois de 
todo o caos o Senhor virá. Então, prosseguindo... Eu disse:

Senhor, me perdoe por ter outras ideias e ser tão fraca na fé. Por favor, me 
ajude a ter completa confiança em Ti, por favor. 

Ele respondeu: Sua confissão moveu meu coração às lágrimas.

E eu vi lágrimas escorrendo por sua face.

“Você não está sozinha compreende? O que quero dizer é que há forças 



trabalhando contra você para causar dúvidas e escrúpulos. Mas eu ouvi seu 
clamor meu amor, e irei ajudá-la, olhe para Mim Clare.

E somente naquele momento eu parei de olhar para a tela de meu 
computador e olhei para Ele, que estava atrás da mim. Sua face estava tão 
visível que eu quase podia tocá-la. E seus olhos eram tão ternos.

Eu disse: Senhor, Tu és tão lindo!

Eu sou lindo para você minha noiva, e para minha Noiva. Apesar de suas 
muitas falhas e fraquezas, seu coração é somente para Mim. E eu sou 
eternamente grato por isso, nunca a desampararei.

Jesus então falou sobre minhas dúvidas: “Às vezes você comete erros em 
sua própria mente, mas na maioria das vezes, quase todo o tempo, você está
me ouvindo corretamente. Quero que descanse nisso. Eu se que você está 
realmente se esforçando a não colocar suas próprias ideias, seus próprios 
pensamentos ou o que tenha ouvido de outros. Você está tentando manter 
puro. Eu honrarei isso. Eu lhe darei detalhes que são altamente precisos.

Agora mesmo a Rússia está planejando atacar seu país, agora mesmo eles 
estão perseguindo seriamente o continente americano. Muitos deles estão 
escondidos na América, e armas estão escondidas em florestas. Entradas 
subterrâneas serão abertas em solo americano para a artilharia e para outras
armas surgirem. Será em sua maior parte uma guerra convencional.

CLARE: Eu tive várias visões e perguntei ao Senhor: Senhor eu estou 
muito confusa sobre a cidade de Nova Iorque ela será devastada por uma 
armas nucleares ou inundada por tsunamis?

Será devastada por armas nucleares.

CLARE: Mas e quanto a todas essas visões que outras pessoas também 
estão tendo de que haverão Tsunamis e terremotos, etc? 

JESUS: O que restar estará debaixo d’água, o Tsunami realmente 
acontecerá, mas acontecerá simultaneamente com as bombas nucleares. 



Serão ambos.

CLARE: Mas Jesus, e todos os inocentes?

JESUS: Sim meu amor, os inocentes. Mas lembre-se Clare, Eu os amo mais
do que você possa imaginar e vou levá-los de forma rápida e 
misericordiosamente. Aqueles que sobreviverem viverão um cenário de 
inferno na terra.

E quando eu falo sobre inocentes eu falo sobre crianças que nasceram 
depois do arrebatamento, dos animais, pessoas mentalmente inválidas. 
Todas essas pessoas são inocentes.

JESUS: Veja os coreanos e os russos, eles estão em várias áreas, bem como 
recrutas muçulmanos, que será uma armadilha traiçoeira para os 
americanos. As pessoas perderão a fé na humanidade por causa das traições
de sua própria raça humana;

Esses recrutas foram convencidos de que eles estão fazendo uma coisa boa,
matando cada homem, mulher e criança em nome de Allah.

E eles irão descontar sua ira contra a humanidade, por causa da vida dura 
que viveram devido ao egoísmo de muitos, a desigualdade e por serem 
rejeitados e desprezados. Eles serão atordoados com sede de sangue. E 
nada os fará parar, a não ser uma força letal.

No entanto eu terei guardado meus sobreviventes, aqueles que não têm 
dobrado seus joelhos a Baal. Vou protegê-los, mas eles sofrerão muito. 
Passarão pelo fogo, mas quando eu vier, serão achados dignos, mas essa 
será uma porcentagem muito pequena da humanidade. Sua família estará 
entre alguns dos sobreviventes. Muito do que você os ensinou os fará 
crescer e os preparará para este momento. Haverá muito quebrantamento e 
arrependimento entre eles.

O que você deixou para trás para eles, será como uma mina de ouro de 
instrução, mas meu Espírito estará com eles e muito mais do que eles 
fizerem será o que aprenderam com você e isso os fará crescer. Eles serão 



curados de sua amargura e julgamentos à medida que forem percebendo 
que você e seu marido estavam certos.

CLARE: Obrigada Senhor. Para você que está ouvindo, eu e meu marido já
fomos muito zombados e criticados por acreditar no Arrebatamento, na 
Nova Ordem Mundial e todas essas coisas. 

Jesus disse: A maioria das coisas que você conheceu e as que Eu falei com 
você ao longo do caminho, muito do que você acha que são seus 
pensamentos, são Meus pensamentos. Eles são pesados e equilibrados com 
muita consideração e verdade. Verdade é o seu fio de prumo, desde que 
você mantenha a verdade, você não irá errar.

CLARE: E sobre Yellowstone Senhor, ele tem a capacidade de destruir a 
América?

Há um padrão para o Yellowstone, a caldeira principal entrará em erupção, 
mas em uma escala muito menor do que a prevista, isso será Minha 
misericórdia. Entretanto, haverá novas atuações para o magma, será algo 
muito parecido com o Kilauea. O magma irá borbulhar do subsolo por 
muitos quilômetros, como você viu na visão.

E isso que Ele está falando da visão, é de uma visão que eu tive onde vi 
uma erupção em Wyoming, mas em uma escala muito menor do que a que 
foi mostrada pelo “super vulcão”, mas em seguida ao redor dessa erupção 
ocorreram fluxos de lava, que é algo muito parecido com o que está 
acontecendo no Havaí por décadas.

Então Ele continuou: Eu ainda tenho planos para a América. Eu vou 
quebrá-la e humilha-lha, mas também irei restaurá-la. Eu firo e eu saro. 
Sim essa terra é corrupta e tem levado muitos a crimes hediondos, mas 
ainda existe um remanescente de bondade, que eu aumentarei. Eu não a 
destruirei totalmente, irei apenas quebrá-la severamente e reorganizar seu 
pensamento.

Sim, haverá grupos de militantes que lutam pela liberdade, eles são como 
muitos do meu povo quando conquistaram território inimigo. Eu estarei 



com eles, lutarei com eles e irei protegê-los de maneira sobrenatural, por 
causa do motivo pelo qual eles permanecem. Eles serão a espinha dorsal 
desse país quando ele for restaurado.

Haverá muitos heróis e santos entre eles.

- Mas Senhor, eu estava vendo toda essa situação como um filme 
missionário, onde nós nos permitimos ser mortos ao invés de pegar em 
armas.

Não. Eu capacitarei esses homens e estarei com eles, mas uma vez: pela 
causa que eles se propuseram a defender. Haverá escaramuças e guerras ao 
redor. Eu tenho guerreiros muito poderosos plantados entre eles. Eles se 
levantarão no tempo apropriado. Eles serão dotados de sabedoria 
sobrenatural, porque confiarão em mim, e não em suas próprias 
habilidades.

As cidades não serão um lugar seguro, o deserto será muito mais seguro. 
Embora criaturas estejam sejam preparadas para procurar humanos e caçá-
los nas florestas e desfiladeiros, é para isso que servirá a grande sabedoria. 
Muitos usarão meu nome para se defenderem dessas criaturas, e eu 
trabalharei em favor deles. Monstruosidades da natureza criados e 
adaptados para caçar e matar.

Agora preciso contar um episódio que aconteceu em um acampamento de 
adultos. Dois jovens se perderam em uma trilha e se depararam com um 
urso vindo em sua direção. Os jovens disseram: “Tudo o que podíamos 
fazer naquele momento era invocar o nome de Jesus”. Portanto, naquele 
momento ambos simultaneamente disseram: “Em nome de Jesus, pare!”

E neste momento o urso parou imediatamente, fez meia volta e correu na 
direção oposta, deixando uma nuvem de poeira.

Portanto, use o nome de Jesus para parar esses monstros também. Ele pode 
ser o único recurso.

Então depois que o Senhor compartilhou comigo essas coisas Ele colocou 



sua mão sobre a minha suavemente e disse: “Isso é tudo por enquanto 
Clare, este é apenas o começo. Haverá mais...”

Obrigada Senhor por ter vindo me resgatar de todos os pensamentos que 
traziam confusão. 

Disponha meu amor.
--

Translated by Rosaine Dalila Scruff


