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Portuguese title: A Grande Tribulação despertará pessoas para sua nudez 
espiritual

Narração do video:

Hoje é dia 07 de abril de 2015, são 02:31hs da manhã.

Sabem, eu estava pensando que o arrebatamento seria essa semana, mas o 
Senhor me corrigiu e disse que seria em um tempo em que eu não estaria 
esperando.

E eu estava pensando hoje: “Senhor, as coisas estão acontecendo 
normalmente lá fora, no dia a dia. Dias de sol, as árvores estão começando 
a florescer, oportunidades estão chegando, a vida está acontecendo (por 
assim dizer).” 

Então eu disse: “Oh Senhor nós não podemos ter mais tempo?” Então eu 
estava com um fardo por tantas almas, tantos perdidos, tantos confusos... 
Eu gostaria de poder tocar mais, eu gostaria que pudéssemos tocar mais.

O Senhor respondeu: "Eu sei."

Senhor, eu gostaria que tivéssemos mais tempo.

O Senhor disse: "Eu sei. Mas não temos mais tempo."

Mas tudo parece tão normal, sabe ...

E o Senhor disse: "Compravam e vendiam, casavam e davam-se em 
casamento?"

Sim. O mundo parece tão estável como se fosse continuar assim para 
sempre.

"Eu sei. Mas ele não vai. Isso é enganador, tanto está acontecendo nos 



bastidores mas muito poucos procuram saber sobre isso, eles preferem 
manter as aparências."

Mas as pessoas estão respondendo.

“Porque eles estão com medo."

Bem, pelo menos eles estão respondendo. Não poderíamos ter mais tempo?

"Se você soubesse o que eu sei, você me não faria essa pergunta."

Bem todos os dias eu luto com isso. O mundo parece tão estável, tão 
normal, se não fosse pelo livro do Apocalipse e pelo Senhor, eu também 
pensaria que duraria para sempre.

"Você não está feliz que você tem a mim?"

Oh meu Deus, a vida não seria vida, mas seria um pesadelo andar sem o 
Senhor Jesus.

"Eu sei como você se sente, eu sei como você se sente, porque eu pondero 
os prós e os contras de tudo. Mas vocês tem o conhecimento do que 
realmente está acontecendo, além das aparências. As maioria das pessoas 
age da seguinte maneira: “Ora, não me aborreça, deixe-me aqui com meu 
carrinho de maças, pois vou ao mercado vendê-las, e com o lucro das 
vendas vou ir às compras. Apenas deixe-me viver minha vida!”

Este é o lugar onde a maioria está, e alguns outros, enquanto isso estão 
furtivamente planejando um assalto. E esses que estão planejando o assalto 
descansam em seus planos, porque eles sabem as massas populacionais 
ainda estão enchendo sua carrinhos com maçãs e desde que esse processo 
continue, as pessoas serão felizes.

"Há ainda outros, que valorizam a liberdade de religião, a liberdade de 
expressão, a justiça e a segurança, esses estão alarmados e cheio de 
consternação, fazendo planos para escapar do que eles veem que 
claramente está se aproximando. E ainda há outros que estão olhando para 



o céu, esperando por mim para resgatá-los.

"Clare está acontecendo bem diante de seus olhos, mas a vida diante de 
você é vivida em camadas, uma camada é a do carrinho de maçã, a outra 
camada é a camada dominante, a outra é a camada da liberdade, a outra 
ainda, é a camada do céu, mas todas as camadas estão diante de você. Você 
a cada dia de sua vida deve escolher em qual camada você irá viver.

Qual camada é a sua realidade? Quem é o seu mestre? Quem você irá 
servir? Até que uma das camadas explode e tira os direitos das outras 
camadas e o mundo é virado de cabeça para baixo, e do lado de fora, 
olhando para trás as pessoas vão dizer, "Como isso foi acontecer?"

"Aconteceu porque você escolheu viver em uma camada isolada que 
parecia fornecer tudo o que você necessitava. Você não olha além dessa 
camada porque você estava ocupado demais avançando e evoluindo em sua
camada particular. Mas então, um dia ... bem, tudo terminou, e deixou você
em pé, em uma confusão, isso, se você for um dos sortudos que ainda 
estarão em pé.

"Quando a terra entrar em colapso, nada será lembrado da seiva da terra e 
dos dias de fartura. Só haverão lembranças amargas de tudo o que foi 
perdido. Então, somente a partir dos escombros eles irão procurar por Mim.
Eles vão perceber que o seu caso de amor com o sistema do mundo deixou-
os nus e eles estão em falta. E quando eles me encontrarem, vou abraçá-los,
e derramar óleo em cima de suas pobres feridas e criá-los em santidade.

"O que eu quero dizer é que você não deve sofrer por causa daqueles que 
são deixados para trás no arrebatamento, não, este será o destino deles 
porque eles escolheram viver em sua camada de isolamento, onde tudo era 
fornecido por sua própria mão, onde o sucesso era todo o foco de suas 
vidas. Sim, eles escolheram isso, e o mundo sendo tal como ele é, os 
deixou cegos e nus diante de mim. E isso eu permiti para salvar suas almas,
se não fosse assim o inferno estaria sendo cheio. Eles não são pessoas 
totalmente más, são apenas pessoas sem Deus, sem necessidade de Deus.

É meu ato de misericórdia que fará o mundo deles desabar até o fim. É 



Meu amor por eles que permite tal catástrofe. Pois apenas a nudez vai 
trazê-los para mim, com a fome de conforto e verdade.

"Perceba, que uma vez um homem construa sua casa sobre a areia e as 
chuvas vierem e as inundações levarem tudo que ele construiu, bem, então 
que o homem irá considerar a importância da construção em cima da rocha,
e eu estarei lá para ensiná-lo. Então, você vê o que está pendente e 
inevitável, isso é apenas minha disposição para trazer meus filhos de volta 
para mim, em espírito e em verdade.

"Sim, é duro, sim, é brutal, sim, é aparentemente injusto. Mas nada disso 
ocorre ao homem quando ele está ocupado demais explorando os pobres 
das nações do terceiro mundo para comprar um carro para seu filho 
adolescente ou para construir uma casa de luxo. Tudo o que importa para 
aqueles dessa mentalidade é vida deles. Então eles vão experimentar a 
realidade da vida de outras nações, as nações por exemplo, cujo estilo de 
vida é o cativeiro, nações que vivem debaixo de uma cultura subserviente e
uma economia instável, enquanto vocês continuam a prosperar.

"Isso é muito, muito triste Clare. E o que você não vê é que eu criei as 
sementes ao semeador sem custo, gratuitamente, e agora vem um esquema 
de homens gananciosos e perversos que encontram um meio de forçar os 
pobres a comprar as sementes? Até quando eu permitiria que isso 
continuasse? O clamor dos pobres tem chegado aos meus ouvidos 
diariamente. Eles sofrem com necessidades médicas básicas, enquanto seu 
país tem estabelecimentos médicos que prosperam as custas dos inocentes.

"Oh, isso é corrupto além de toda a razão, por que meu Pai permitiria isso 
por mais um minuto? Nós tentamos converter os corações dos homens, mas
sua ganância por luxo os cegou completamente com seus estilos de vida 
injustos. Normalmente eu não trago essas coisas a você, mas eu quero que 
você entenda as facetas da corrupção e que olhe para aqueles que a mim dia
e noite clamam por justiça.

O pior é que os arquitetos destes crimes culturais estão destruindo sua 
própria base de vida, enquanto continuam a espremer cada centavo dos 
pobres.



"Sim, e este é apenas um aspecto, mas que dá origem a inquietação, ódio, e 
desespero. Há uma razão para os muçulmanos se regozijarem no martírio, e
é porque na morte está uma chance de felicidade fora de um mundo 
irremediavelmente corrompido e complicado. Viver para uma causa ofusca 
a dor do desejo e restaura senso de dignidade quando nenhuma outra opção 
é deixada para um homem a não ser morrer com honra. Então Satanás 
ofereceu uma chance para o homem redimir a si mesmo e viver no céu com
todas as coisas que ele nunca poderia ter na Terra por causa da injustiça.

Não odiariam eles os banqueiros e líderes mundiais que se são predadores 
dos pobres sendo que muitos desses banqueiros e líderes são judeus?

Há outro sentimento de realização para eles, que é “destruir a prostituta”. 
Isso também é honroso. Então você percebe que este problema é 
irremediavelmente complexo? Mas quando eu voltar para governar e reinar
eu quebrarei os ferrolhos de ferro, e as costas de quem roubar e denegrir 
mesmo o mais humilde ser humano.

"Justiça e honra devem estar disponíveis a todos que a procuram. 
Oportunidade de viver honradamente com uma verdadeira vocação e 
educação necessária estará disponível para todos e mesmo assim ninguém 
irá prosperar sem Deus, e ninguém vai no início nem mesmo conceber a 
ideia de viver sem Deus, sem uma devoção séria e o desejo de servir-me. 
Todo mundo vai ver a necessidade de viver em Deus, exceto aqueles que 
estão sem uma consciência.

"Clare, temos de começar de Clare, do cerne. Não há nenhum outro 
recurso. Não perca a esperança, eu irei alinhar tudo. Tudo irá se endireitar, 
eu prometo a você. Nesse meio tempo, tentar olhar encaminhar para o seu 
período de descanso no céu, embora eu saiba que parte de você quer mais 
tempo para ajudar.

"Eu amo todos vocês com um amor que só Deus tem, um amor sacrificial, 
um amor que anseia por ser gasto nem que seja para trazer apenas mais 
uma alma. Eu abençoo a todos vocês e peço que continuem a purificar suas 
vidas e cultivar mais e mais tempo comigo a cada dia, abram mais espaço 



para mim em suas vidas diárias. Um dia seus sofrimentos, suas orações e 
seu trabalho duro serão recompensados."

Translated by Rosaine Dalila Scruff


