Jesus Speaks On Demons Aliens Volcanoes and Hell expanding (Jesus fala
sobre demônios alienígenas, vulcões e expansão do inferno)
Portuguese title: Não haverá avivamento antes do arrebatamento –
expansão do inferno
Hoje é dia 7 de março de 2015.
Olá família do Youtube, agora são 03 da manhã e o Senhor acabou de me
dar uma mensagem, Ele disse: Vamos falar sobre vulcões.
Eu disse: Ok
E Ele começou dizendo: recentemente Yellowstone tem estado mais ativo e
o que estão antecipando é a destruição da maior parte da América, mas
como Eu lhe disse, Eu irei moderar essa erupção, para que não seja
catastrófica.
A maior parte do mundo prefere acreditar no sensacionalismo ou no pior
cenário possível, simplesmente porque eles não acreditam em Deus ou no
que Eu posso fazer para salvar o seu País, que é também meu País.
CLARE: Mesmo sabendo que eles O rejeitaram Senhor?
Somente os tolos me rejeitaram, mas na América há muitos, muitos
cristãos, e embora eles vivam em lugares tomados por símbolos maçônicos,
meu Espírito está com eles e em seus corações. Especialmente quando as
coisas começarem a “esquentar”, muitos retornaram para mim de todo
coração.
CLARE: Eu estava pensando sobre o avivamento que acontecerá e que
muitos profetas profetizaram a respeito dizendo que haverá um
reavivamento antes do arrebatamento. – Eu estava pensando a respeito
disso, então eu olhei para o Senhor e ele meneou a cabeça negativamente...
eu vacilei... então pensei: Mas todos dizem que irá acontecer, até mesmo os
bons profetas...
E o Senhor interrompeu meu pensamento: Clare, isso não acontecerá. Você

hesitou pelo embaraço que isso lhe causaria caso estivesse errada ao me
ouvir. Não há nenhum avivamento vindo para a América até o
arrebatamento. É assim que será, esse é o meu plano.
CLARE: Ok, mas muitos profetas disseram que acontecerá um avivamento
antes do arrebatamento, mas eu sempre senti que tinha que algo não
combinava com meu espírito e agora eu estava imaginando o...
JESUS: O destino daqueles que se arrependeriam?
CLARE: Sim.
JESUS: Clare, eu dei uma ampla oportunidade para arrependimentos neste
país. AMPLA OPORTUNIDADE. Eu não terei meus avivamentos com
escárnio e zombaria novamente. É necessário que aconteça algo para
dissolver a dureza do coração neste país, o coração daqueles que fizeram do
materialismo o seu deus. É por isso que eu estou esperando.
CLARE: E quanto ao colapso econômico?
JESUS: Isso também acontecerá apenas depois do arrebatamento. Será um
tempo de sofrimento sem igual. Isso quebrará aqueles que não tem feito
nada a não ser zombar e ironizar os pequeninos, os simples, aqueles que
consideram Deus o seu tudo. E eles não vivem pelo que podem adquirir,
eles vivem para Mim, porque ME ter significa tudo para eles. Então eu não
tornarei a vida mais miserável para eles, Eu esperarei até que eles sejam
arrebatados, e quando estiverem no alto, comigo, então o martelo irá
esmiuçar.
CLARE: Martelo?
JESUS: Sim, o martelo do julgamento desta nação. Acontecerá tudo de uma
vez, o que a propósito, combina com os planos da elite governante. Eles
terão muito mais controle quando não houver recursos para as pessoas
obterem alimentos, a não ser através do governo. Você tem notado
lentamente como tem ficado cada vez mais complicado, pois já está sendo
imposto um aperto sobre os pequenos bancos de comida que não estão em

sintonia com o governo, os grupos alternativos, os que são mais
independentes. Mas voltemos a falar sobre os vulcões. Eu tenho
monitorado as áreas do mundo que lidam com o tráfico humano, drogas e
as maiores injustiças contra a humanidade. Nessas áreas terremotos e
vulcões tirarão muitas vidas e destruirão muito.
Não é meu desejo ver nenhum sofrimento na humanidade, mas você não
tem ideia das atrocidades contra a humanidade em que essas áreas estão
envolvidas. O sangue de seus mortos clama a Mim da terra, e eu não
adiarei, eu trarei justiça.
Esses vulcões também são entradas para o mundo inferior, são canais
diretos para as entranhas do inferno. E quando o inferno fica cheio, a terra
se expande. Esse não é um pensamento privado de vocês, eu dei a vocês
esse entendimento, ele vem de mim. Tem também aumentado a atividade
demoníaca do tipo alienígena na terra. Tudo tem sido orquestrado para
implantar o último reino que dominará sobre a terra de modo sincronizado.
Os alienígenas demônios, como vocês os chamam, serão destinados pelo
governo a procurar por grupos resistentes para destruí-las, eles farão isso
juntamente com clones que surgiram de cada canto do planeta terra. Desde
agora, pequenos grupos dessas criaturas já habitam até as partes mais
remotas do planeta, apenas aguardando o comando para procurar e
aniquilar quem resistir. Esse novo governo não será possível sem a ajuda
dos clones.
O céu estará tão cheio de demônios que as pessoas estarão fora de si de
tanto choque e pavor. No princípio eles convencerão as pessoas de que eles
são benignos. Então os malignos invadirão sem aviso e uma guerra no céu
terá início. Será apenas um teatro que eles farão para alinhar todo o mundo
em um único governo mundial.
CLARE: Posso ter uma visão Senhor?
JESUS: Certamente.
CLARE: Eu estava esperando ver uma cena multicolorida, mas o que eu vi

foi o céu ser tomado, infestado até onde os olhos podiam enxergar, com
objetos metálicos. O sol não refletia em nenhum deles e o cenário se
parecia com um dia nublado.
JESUS: Não é coincidência que vulcões e o pecado tenham uma
proximidade de um com o outro. Há conexões com a atividade demoníaca
que aumenta em áreas onde portais são abertos. Isso é também um fato no
Havaí. Meu amor, você é ignorante em tantas coisas, pare de tentar fazer
isso entrar em seu raciocínio lógico ou tentar entender com sua mente e
apenas digite o que estou te falando. Você fará isso?
CLARE: Senhor, me perdoe.
JESUS: Clare, agora você pode ver quanto orgulho há no intelecto humano
que está no controle de seu pensamento?
CLARE: Sim, Senhor, muito mais do que eu imaginava.
JESUS: E esse foi o motivo por eu ter escondido isso de você por tantos
anos.
CLARE: Sério Senhor Jesus?
JESUS: Sim. De fato é isso. Mas por agora essas explicações lhe bastam,
mas eu não terminei ainda.
CLARE: Oh estou feliz com isso, eu quero ouvir mais.
JESUS: Ok, há uma correlação entre a atividade demoníaca e os vulcões, e
isso se chama “pecado”. Também superstições e rituais estranhos, porque
isso sempre envolve sacrifícios humanos. Esses filmes todos que você
assiste na TV não são apenas filmes, são baseados em fatos. E tenha certeza
que onde há sacrifícios humanos, Satanás está bem ali com eles, sob o
disfarce de algum deus local. Toda cultura tem sua própria marca de deuses
locais, que tem tudo a ver com Satanás.
CLARE: Senhor, isso é tão “ficção científica”...

JESUS: Sim, mas você já pesquisou o bastante na internet para saber que
eles criam vidas.
CLARE: Mas e quanto à alma Senhor?
JESUS: São seres sem almas, ocupados por entidades demoníacas. Eles
usam apenas a semente. Demônios, anjos e humanos tem algo em comum,
que é o fato de serem seres vivos. Todos são formas de vida, sejam
demônios, anjos ou humanos.
CLARE: Mas Senhor, a alma não surge quando o óvulo é fecundado?
JESUS: De fato, mas eu não permito que eles tenham uma alma. Ao invés
disso, podem haver centenas de demônios habitando em um único corpo.
Eu estava imaginando como aquele tipo de processo acontece...
CLARE: Então os demônios tomam um corpo “vago”, livre?
JESUS: Sim, correto.
CLARE: Mas Senhor, e quanto à dimensão dessas criaturas, Deus que me
perdoe, mas eles não têm um corpo eterno?
JESUS: Sim, eles são inter-dimensionais, o que significa que eles podem
tomar formas em diferentes dimensões sem perder sua substância.
CLARE: Ok Senhor, isso vai além do meu pobre raciocínio.
JESUS: Eu sei, e você é abençoada porque não está editando nada para
caber em seu raciocínio humano. Percebe? É assim que os inventores
trabalham, eu coloco ideias em suas mentes, eles trabalham em cima
daquilo, e dali vem a ciência e as descobertas. Tudo tem sido feito para
trazer a humanidade a esse clímax que estamos nos aproximando agora, a
hora crítica.

Veja, é por isso que demônios não podem ser destruídos, apenas amarrados.
E no final, todos serão lançados no lago de fogo pela eternidade. E isso
quer dizer para sempre, e sempre e sempre. A vida não pode ser destruída,
ela pode ser confinada. Os corpos que eles habitam podem ser destruídos,
mas não os demônios que habitam nesses corpos. Eu não permiti essa
opção.
Há tantas coisas para aprender. Você já ministrou em uma penitenciária
certo?
CLARE: Sim, Senhor.
JESUS: Bem, eu permitirei a muitos que façam visitações ao lago de fogo
para que contemplem e relatem para que haja uma compreensão do destino
daqueles que escolhem o mal.
E a fumaça de seu tormento sobe para sempre e eternamente, e não terão
descanso nem de dia nem de noite aqueles que adoram a besta e a sua
imagem ou qualquer um que receber a marca de seu nome. (Apocalipse
14:11)
JESUS: Todas as coisas ditas por mim serão cumpridas. A terra será cheia
da glória do Senhor. Não haverá mais lugar para o mal, tudo será
regenerado de acordo com o meu eterno desígnio. Por essa noite é o
bastante meu amor. Haverá muitos que zombarão disto, mas não se
preocupe com isso, a seu próprio tempo os olhos deles serão abertos . Isso
que eu estou te dando é para aqueles que podem receber, e sabem que no
fim o bem triunfará sobre o mal. Esses registros têm sido dados a você para
que outras pessoas não entrem em desespero. Se a igreja estivesse fazendo
seu trabalho, isso não seria necessário, mas devido às pressões políticas
muitos têm sido barrados, mas agora é o tempo de eles serem revelados.
Então eu ouvi em me espírito o seguinte texto: E ele disse: Vai, Daniel,
porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Daniel
12:9
Translated by Rosaine Dalila Scruff

