Without Love You Will Not Be Taken in the Rapture-Prophetic Message
Portuguese title: Sem amor vocês não serão arrebatados
Senhor, eu oro nesta noite que o Senhor nos abençoe com coragem, e
honestamente, que isso seja além da medida comum de coragem. Que tua
graça realmente acompanhe esta mensagem, e a Tua paz e o Teu amor
possam cobrir cada um que ouvir esta mensagem. Amém.
Hoje é dia 21 de Abril de 2015 e o Senhor tem uma mensagem muito,
muito importante. Ambos, meu marido Ezequiel e eu estávamos sentindo
um peso o dia todo e uma aflição real. E nós não sabíamos o porque disso,
até que eu me acheguei ao Senhor e então nós percebemos que esse era o
motivo da aflição.
Então eu apenas irei direto ao assunto do que o Senhor quer falar conosco.
O Senhor disse:
“Muitos tem tanta certeza de que estão prontos para permanecer diante de
Mim, mas eles não estão dando uma boa olhada para dentro de si mesmos
ou em Meu espelho. Isso me preocupa Clare, me preocupa porque pensam
que estão prontos, ainda que lutem uns com os outros. Continuam
fofocando, dizendo mentiras a respeito uns dos outros. Continuam
acusando com impunidade, pensando que eles estão “tão certos” e os outros
“tão errados”.
Eu lhe digo: Eles não estão prontos para comparecer diante de mim. Estão
cegados por sua justiça própria. Eles estão em uma cruzada para endireitar
o mundo, mas o vestido das bodas não lhes serve. Eu não posso colocar
uma vestidura limpa e branca naqueles que continuam invejosos e
destrutivos com suas línguas. Eu não posso colocar aquela vestidura sobre
ninguém que não ame seu irmão como amam a Mim.
Então eu disse: Senhor Jesus, neste momento eu também não alcanço esse
padrão.
E o Senhor Jesus respondeu: Mas eu espero que você o atinja. E eu espero
o mesmo dos demais. Se você de boa mente colocar de lado seu desagrado,

raiva, ressentimento, inveja, ou desgosto por outros, eu o ajudarei e
preencherei o restante. Tudo é questão de vontade, do seu querer.
Se vocês quiserem se envolver com a inveja, fofocas, raiva, orgulho e
justiça própria, vocês estarão com sérios problemas. Tudo o que Eu estou
pedindo de vocês - para que lhes sirva a veste das bodas do Cordeiro - é
uma honesta autoavaliação. Se vocês têm guardado algum tipo de desprezo
por qualquer pessoa, voluntariamente, com o querer de vocês, vocês não
serão arrebatados naquele dia.
E neste ponto o Senhor citou uma escritura para mim: "Vigiai, pois, em
todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas
estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do
homem." Lucas 21:36
E Jesus continuou: Se Eu amo você e você não está comprometido em amar
outros, você não será digno de escapar do que acontecerá na terra. O amor
será o teste prático.
Não doutrina, porque ela passará.
Não profecias, porque elas também desaparecerão.
Você pode ser um profeta cheio da palavra do Senhor, mas se você não
tiver amor, você não será arrebatado.
Então eu disse: Senhor isso parece tão difícil... Parece realmente difícil
para mim. Eu sei que a falta de amor é algo destrutivo, mas ainda assim
parece difícil.
E o Senhor respondeu: Eu não disse que você tem que ser perfeito em
pensamento, obras e atitudes, porque ninguém é perfeito. Mas a sua
intenção de ser perfeito, de amar perfeitamente, ser gentil, misericordioso e
não tramar absolutamente nenhum mal contra outros... Se você tiver
tomado essa decisão, você permanecerá diante de mim.
Mas se você está se firmando em justiça própria, apontando o dedo,

julgando, tomando o meu lugar e efetuando julgamentos, então você está
arriscado a ficar na tribulação. Porque você acha que Eu estou te dando
essas meditações Clare?
Clare: - Hum... Para nos preparar?
Jesus: Exato! Correto! Eu não quero deixar ninguém para trás, mas alguns
de vocês têm endurecido seu coração para com outros, e pisoteado o
inocente e o cego. Muitos de vocês têm usado a Internet para disparar tiros
contra outras pessoas. Vocês têm ferido, aleijado e os deixado largados para
morrer isolados, ignorando o fruto do trabalho deles.
Ao menos que você se arrependa e seja considerado inculpável, você pode
também começar a fazer seus planos para ficar por aqui, porque você não
será arrebatado.
O amor é o meu padrão. Paciência, longanimidade, gentileza, misericórdia,
mansidão, as bem-aventuranças, essas são a descrição da minha noiva.
Se você estiver com sua vontade, e seu querer ignorando e jogando para o
lado as bem aventuranças, você ainda não tem o meu coração. Você ainda
não se parece Comigo. A minha noiva precisa se parecer comigo.
Alguns de vocês podem dizer: Oh, isso é muito severo...
Mas Eu digo a você que você ainda não se arrependeu, ainda está
abrigando raiva. Irei Eu me casar com uma noiva rancorosa? Invejosa? E
cheia de ódio?
Se você se arrepender verdadeiramente desses pecados, você será
arrebatado. Deveria Eu esperar até o arrebatamento para que as pessoas
descubram que não eram dignas de permanecer diante de mim?
Clare, porque você acha que Eu a corrijo tão severamente quando Eu noto
em você uma dessas atitudes? Você percebe a seriedade deste
comportamento? Deveria eu recompensar uma alma com um corpo
incorruptível nos céus? Uma alma que odeia seu irmão e sua irmã por quem

Eu sofri e morri?
Não importa o que os outros tenham feito a você! Se você é minha noiva,
Eu já lhe dei a graça para perdoar e tomar a decisão de amar aquela pessoa
de forma prática, por causa de Mim. Eu já dei essa graça para cada um, se
você não a exercitar, o que quer que Eu pense?
Ela é minha noiva, mas odeia aquela pessoa por quem Eu morri? Isso é um
jugo igual? Perceba, Eu posso olhar além de suas fraquezas, mas Eu não
posso olhar além do seu querer.
Há aqueles entre vocês que talvez sejam muito fracos, ou tenham falta de
maturidade e compreensão espiritual para fazer como Eu digo, para esses
existe misericórdia.
Mas para vocês que se chamam de “meus discípulos”, e professores, e
profetas, vocês têm que andar em meus caminhos. Não está escrito: Nem
todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas aquele
que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu
nome? e em teu nome não expulsamos demônios? e em teu nome não
fizemos muitas maravilhas? E então Eu lhes direi abertamente: Nunca vos
conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais a iniqüidade. Mateus
7:21,23
Logo depois dessa escritura o Senhor citou outra escritura para mim:
E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e
toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que
transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. 1 Coríntios 13:2
E Ele continuou e disse: ainda que vossos pecados sejam como a escarlata,
eles se tornarão brancos como a neve. Isaías 1:18
Eu estou aqui diante de você, esperando que você se arrependa, pare com
seus caminhos malignos e abrace o que é certo. Eu não venho para te

castigar e te deixar sangrando...
Eu vim para sarar tuas feridas, e te garantir graças maiores para a
construção do meu Reino. Me busque nas horas silenciosas da madrugada
ou da manhã, quando Eu me movo sobre os corações e exponho as coisas
que não estão me agradando. Eu tenho compaixão e Eu me doo por você,
Eu te abraçarei e restaurarei, e certamente te levarei comigo naquele dia
que se aproxima em breve.
Eu te amo, e Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Nada será mais
triste para mim do que pessoas removerem sua cegueira somente depois do
arrebatamento, e é por isso que Eu trago isso diante de você hoje, por favor,
Me leve à sério.
Volte... Olhe com mais atenção para os seus cantinhos escondidos em
lugares escuros de seu coração. Permita-me derramar o meu bálsamo de
cura sobre essas infecções, para que você possa ser apresentado diante de
mim inteiramente sarado, sem falta de coisa alguma. Noiva, Eu te amo com
ternura, não se perca.
Translated by Rosaine Dalila Scruff

