
Jesus Answers His Bride, How to Hear & See Me + Rapture Date Has Been
Set (Respostas de Jesus para sua Noiva sobre como ouvi-lo e vê-lo – a data 
do arrebatamento foi definida).

Portuguese title: Como ouvir e ver Jesus

Hoje é dia 28 de Março de 2015.

E o Senhor tem uma mensagem maravilhosa nesta noite, com muitas, 
muitas respostas sobre como se tornar íntimo do Senhor, como ter um 
relacionamento profundo com Ele, como ver a Ele.

Então nesta noite o Senhor irá explicar o que Ele requer de nós e o que 
precisamos fazer a fim de limpar o caminho para ter essa intimidade com 
Ele.

Mas antes de ir para isso eu gostaria de compartilhar uma visão que tive. 
Eu vi o Senhor assentado à destra do Pai, mas Ele estava assentado na 
ponta de seu trono, como quem está prestes a se levantar. Havia anjos com 
trombetas preparadas, e os anjos olhavam para o Senhor Jesus, apenas 
esperando que Ele se levantasse.

O Senhor Jesus estava na ponta do trono olhando para o Pai, e esperando 
uma palavra Dele. Depois o Senhor Jesus me disse: Você nunca poderá 
imaginar como é esperar por este momento. Nunca houve momento igual 
na história. É terrível. Esperar, esperar e esperar.

Eu pedi: O Senhor pode me falar mais sobre isso?

O Senhor respondeu: Não meu amor, a não ser falar que está muito 
próximo. Ouçam meus queridos, aguentem as pressões dessa vida apenas 
mais um pouquinho. Não se preocupem em ficar atarefados. Vocês 
receberão seu galardão, eu sei que vocês não fazem minha obra pelo 
galardão, mas assim como uma ovelha a um pastor, rendam sua vida a mim
como seu Pastor dia após dia. Isso é tudo o que Eu sempre quis para vocês.

E o Senhor começou a falar sobre relacionamento com Ele. Ele disse:



Há muitos que anseiam ter esse relacionamento comigo, e Eu não excluo 
ninguém, eu quero enfatizar isso claramente. Meus braços estão 
completamente abertos para todos que me buscarem até me encontrarem.

Não é uma busca a esmo, Eu preciso saber o quanto sou desejado. Eu 
preciso ver uma Noiva indesistível, buscando nas alturas e profundidades 
por mim. E então Eu a surpreenderei com Minha presença. A maioria das 
pessoas desiste muito facilmente dessa busca. Essa é a maior parte do 
problema.

Muitas pessoas sucumbem às mentiras do inimigo de que você “não é 
digno”. Nada pode estar tão longe da verdade. Mas ao menos que você não 
queira me buscar até encontrar, aí sim, você não é digno de mim, neste caso
isso estaria correto.

A outra questão que realmente é muito importante é a pureza. Há duas 
facetas para a pureza: Quanto mais estímulo você tem do mundo, menos 
sensitivo você fica à Minha presença, à minha Voz Mansa e Suave e à 
minha brisa gentil e do meu abraço.

Outra faceta é a impureza. Se alimentar dos campos deste mundo faz de seu
coração um solo infértil para ser uma habitação. A casa precisa estar limpa, 
ou no mínimo comprometida com a limpeza espiritual.

E eu disse: Senhor, nós precisávamos ouvir isso.

E o Senhor disse: Eu sei, e como Eu amo cada um que está me buscando! E
é por isso que Eu estou aqui para explicar a direção que eles precisam 
tomar. Vocês sabem quais são as coisas que me ofendem. O pecado me 
ofende demais. O pecado nas vestimentas, ou na falta de vestimentas, 
pecado em violências, ódio, crimes, fofoca, revidar, inveja, adultério, o 
pecado é uma epidemia que me repele como quando você afasta seu nariz 
do excremento de um cão.

Nauseante. Eu digo que para mim é realmente péssimo. Essas coisas não 
ofendem somente à mim, mas à toda a coorte celestial: os anjos e os santos.



Se minha Noiva deseja me encontrar, ela deve deixar de lado essas coisas e 
purificar seu coração e mente de todas as formas de entretenimento que 
aparentam pecado.

Isso significa: músicas, roupas, comportamentos, palavreados, assassinatos 
misteriosos, guerras, coisas que retratam o pecado de qualquer forma. Eu 
não tenho problema com os relatos que chegam até mim e que mostram o 
progresso de uma alma que não faz do pecado seu entretenimento.

São entretenimentos cintilantes que estragam a percepção das coisas lindas 
e delicadas, apagam e amortecem os sentidos e me ofendem grandemente.

Entenda que Eu também tenho que suportar tudo o que você está assistindo 
e pensando. Eu também estou nesse quarto vendo essa imundície 
indescritível, Eu também estou nesta cena de crime com todo o seu 
sofrimento, eu também estou contemplando a intriga que irá roubar e 
arruinar vidas de centenas de pessoas.... Intrigas causadas por homens 
gananciosos.

Essas coisas me machucam. Por favor minha noiva, não assistam a essas 
coisas em filmes ou TV, isso é doloroso para mim. Não ouçam músicas ou 
olhem para revistas, cartazes ou imagens que retratem o sofrimento e o 
pecado.

Então eu disse: Senhor, sim, eu me lembro como o Senhor recuou em 
algumas das imagens que eu estava prestes a usar para o vídeo da guerra 
nuclear.

E o Senhor disse: Oh sim, horror dos horrores, Eu criei aquelas almas! Ver 
seu próprio corpo em chamas perturba-me profundamente. Lembre-se: Eu 
estava lá quando aquela alma ateou fogo ao seu corpo, Eu também senti o 
sofrimento, Eu tive que trabalhar naquela alma, e determinar seu destino. 
Você deve tomar cuidado para não me perturbar com o que você vê, ouve 
ou pensa. Não me coloque diante disso.

Como Eu posso abraçar a Noiva, quando sua mente está cheia de porcarias 
como esta? Estas coisas têm meia-vida, elas perduram por muito tempo, e 



depois voltam novamente em sua mente. Muitas e muitas vezes Eu preciso 
ver essas coisas cada vez que elas são recordadas por sua memória.

Você entende, quando Eu digo: “Bem-aventurados os puros, porque verão a
Deus"? Você agora entende por que tantos não podem me encontrar  em 
suas orações? Sim, buscar-me-as e me encontrarás, mas primeiro limpe sua 
casa, que é a sua vida. Venha a Mim limpo, crie uma sala do trono em seu 
coração, que é uma vida imaculada e sem a sujeira deste mundo.

E devo dizer que não é apenas uma imundície, mas o mundanismo é 
ofensivo a mim.

Preocupações carnais com culinária, costura, decoração, compra, venda, ter
isso e ter aquilo, querer isso, querer aquilo, todos esses ídolos são 
detestáveis a mim! Quando Eu encontro esse tipo de desordem em um 
coração, Eu mantenho distância.

E quando Eu vejo que uma alma prefere aquilo à minha companhia, meu 
coração desaba de tristeza. Como você poderia preferir esses ídolos inúteis 
a Mim? Como você pode?

Eu não estou falando sobre quando você está em um estado de espírito, ou 
está profundamente magoado e decepcionado e você vai assistir a um filme
comendo um sorvete. Mas escolha um filme puro. Eu estou falando sobre 
fazer uma decisão consciente de renunciar ter tempo comigo e trocar o 
tempo comigo por coisas inúteis.

É por isso que Eu fico desapontado quando você segue trilhas de coelho 
pela internet. Que desperdício de tempo. Meus amores, vocês ficam 
melhores não seguindo a isca das notícias, que são uma isca para ativar sua 
curiosidade.

Tudo isso são pecados intencionais que você não reconhece, 'Oh Senhor 
purifica-me dos meus pecados desconhecidos.' Quando você já cansou de 
navegar na Internet, você sente convicção: 'Você então diz para si mesmo: 
Eu não deveria ter desperdiçado todo esse tempo. Seu coração afunda um 
pouco em saber que você me decepcionou. 



Não somente você perdeu tempo, você também preencheu sua mente com 
preocupações desnecessárias, e então você diz as más notícias e 
preocupações aos outros e ao transmitir isso ao seu redor, você não afeta 
somente a si mesmo, mas a outros também, dando-lhes um mau exemplo.

Você vê o que Eu vejo, agora? Minha Noiva, Eu não estou dizendo isso 
para condená-lo, você entende isso? Eu estou respondendo às suas orações. 
Você queria saber porque tem tanta dificuldade em me ouvir.

Trabalhe nisso. Trabalhe nisso e Eu os abençoarei com visitações e 
consolações. Eu prometo. Isso é o suficiente para mastigar por hoje. Eu 
amo vocês todos com ternura e estou voltando, preparem-se.

Translated by Rosaine Dalila Scruff


