Prepare For Our Wedding Day, Jesus said (Wedding Song) – Prepare-se par
o dia de seu casamento
Portuguese title: Prepare-se para as bodas | Santificação
Prepare-se para seu dia do casamento
Hoje é dia 10 de maio de 2015.
Visão de Ezequiel: Esta manhã, enquanto estava tomando o café da manhã
e eu vi o Senhor em espírito se vestir para um evento formal ... Ele estava
usando calças de smoking preto e uma camisa branca com botões de pérola,
e tinha uma gravata de smoking ao redor de seu pescoço, mas a gravata
ainda não estava amarrada.
Ele usava meias pretas e sapatos pretos estavam ao seu lado, Ele estava em
pé ao lado de uma cadeira em frente a uma penteadeira com um espelho,
fechando as abotoaduras do punho esquerdo.
Havia outros assistentes ao Seu redor para ajudá-lo, um deles estava
escovando o Seu casaco de smoking que estava em um cabide de roupas,
Ele se virou e olhou para mim com brilho em seus olhos e inclinou a
cabeça com um sorriso.
Eu disse o que o Senhor está fazendo?
Ele disse: "Eu estou me vestindo."
Para que?
Jesus: "Para um casamento."
De quem?
Jesus: "Nosso".
Pensei a princípio Ele estava falando sobre a noiva, a Igreja e sobre levá-la
para a festa das bodas, e eu me senti um pouco triste, eu poderia dizer que

ele leu meu pensamento... E eu disse: "Então haverá apenas uma grande
reunião com todas as pessoas que são a Noiva?”
Jesus: "Oh não, não se preocupe, nós termos uma boda privada também.
Assim como cada uma das pessoas que fazem parte da minha Noiva.”
Haverá uma abundância de tempo individual, e belas luas de mel
remanescentes, para cada um de vocês comigo."
"Não tente compreender tudo, só receba e desfrute deste tempo que temos
juntos. Eu quero que você concentre todos os seus pensamentos e energia
esta semana em nosso casamento. Esta é a nossa semana de casamento e eu
não quero que nada impeça ou manche isso de qualquer forma.
Quando os pensamentos negativos ou curiosos entrarem em sua mente, e
em tempos de tentação," então Ele fez um gesto com o braço como
fazemos quando estamos falando de coisas banais, e prosseguiu: use o meu
nome e eu jogarei esses pensamentos todos para fora.
"Esta é uma semana espiritual de perfeição e preparação, você irá se casar
em breve. Aproveite os últimos detalhes minuciosos para preparar-se, você
é livre para esperar e sonhar todas as coisas que você já queria em mim,
proteja este momento. Eu quero que isso seja uma semana espiritual de
festa, a nossa semana de casamento."
Ezequiel: Minha impressão foi a de que o Senhor Jesus quer que nos
permitamos parar para pensar e sonhar e imaginar tudo e qualquer coisa,
que possa ser possível, e que isso tudo pode ser nosso, e mais, muito mais
do que possamos compreender.
Aqui termina a visão de meu marido Ezequiel.
-------------Então Jesus começou a falar comigo, Clare.
"Estou realmente me vestindo para esta ocasião, é isso que eu queria dizer a

você na noite passada, mas eu sabia que você não acreditaria em mim.
Então eu mantive isso para mim, é por isso que você viu lágrimas em meu
rosto. Mas nós estamos além daquilo agora, eu vejo que você está
acreditando-me mais do que nunca, e estou satisfeito com você Clare. "
Ontem à noite eu estava tendo sérias tentações para duvidar da cronologia
do Arrebatamento e muitas outras coisas. Eu realmente machuquei o
Senhor, eu me arrependi e pedi perdão a ele, e pedi que meu marido
Ezequiel orasse por mim, para me trazer de volta aos trilhos.
"Não vai demorar muito agora meu amor. Não tente traduzir isso em tempo
Terreno, apenas aceite como um fato, OK? "
OK Senhor, eu estou me sentindo animada.
"Espero que sim, este é o dia mais importante de sua vida."
Devo estar preparando um vestido?
"Eu já semeei um vestido lindo para você, mas você pode enfeitar-se com
atos de bondade feitos por amor a mim, estes são presentes de casamento,
que você dá para mim. "
Ele sorriu. Agora eu via Ele com um pé em uma cadeira amarrando o
cadarço em seu pé direito. Seu sapato esquerdo já colocado.
Oh Jesus, obrigada por me perdoar.
Jesus: "Por quê, eu não vejo que isso precise ser perdoado. Tudo o que vejo
é minha noiva cheia de fé."
Clare: Oh que doce!
Jesus: “Bem, é verdade.”
Clare: Senhor eu ficarei naquele lugar com a sua ajuda.

Jesus: "Eu estou sempre ajudando você. Você não sabe disso?"
Clare: Sim, eu sei.
Várias vezes ao escrever estas palavras eu estava sendo tentada a
questionar e ter dúvidas, mas eu as lancei para fora da minha mente no
exato momento eles se apresentaram. Eu disse: "Não. Eu não vou duvidar!
Me deixem em nome de Jesus!"E os pensamentos de dúvida foram embora!
Jesus continuou:
"Eu desejo que todos que fazem parte da minha noiva passem esta semana
espiritual se adornando para este dia que ela tem esperado por tanto tempo.
Pequenas coisas significam muito. São como presentes de casamento, fique
atento com tudo o que você pode fazer de bom para aqueles que estão ao
seu redor, porque isso será como gestos de despedida para com aqueles que
não acreditam.
Quando vocês tiverem sido arrebatados, essas pessoas se lembrarão dessa
semana, e vão lembrar o tipo de pessoa que vocês foram para com eles, e
irão me agradecer por isso.
Clare: Senhor, por que o Senhor continua me falando sobre a Palavra da
igreja em Sardes?
Conheço as tuas obras; você tem uma reputação de estar vivo, mas está
morto. Desperta! Reanima o resto que estava prestes a morrer, porque achei
tuas obras inacabadas, à vista de meu Deus. Lembre-se portanto, do que
tens recebido e ouvido; e seja rápido, e arrepende-te. Mas se você não
acordar, virei como um ladrão, e não saberás a que horas virei até você.
(Apocalipse 3:1-3)
Jesus: Clare, há muitos entre vocês que não estão levando as minhas
palavras com seriedade e gravidade, e as vivendo ao máximo que podem.
Eu preciso de vocês se arrependam por sua negligência e prestem bastante
atenção ao que está acontecendo em seus corações. Comecem já a colocar o
mundo para fora, para fora, para fora! Foquem em mim e em nossa

eternidade juntos.
Não tragam o mundo para esse espaço sagrado. Coloquem todas as suas
ações com o mundo de lado e me deem todo o seu tempo disponível.
Abram espaço para mim, colocando de lado compras, entretenimento,
conversas bobas e curiosidades.
Nessa semana espiritual, muito do que está acontecendo no mundo é tóxico
para a alma de vocês. Trará apenas medo ao seu coração e mente. Oh, como
eu quero que vocês se aproximem do altar com um amor puro, e com
expectativa de tudo quanto eu tenho para vocês.
Eu quero que essa seja uma semana de concentração espiritual em nossos
votos nupciais.
Mas se você se alimentar de que Satanás está preparando, você vai perdêla. Sua mente estará confusa e imprópria para receber as graças que eu
tenho preparadas para você. Eu vou proteger você, mas você deve fazer a
sua parte e evitar aquelas coisas que nada têm a ver com a eternidade.
Meu amor, não é minha intenção castigar, mas sim, é minha intenção
corrigir o curso para que você chegue ao destino. Muitos ainda andam
muito preocupados com o que está acontecendo no mundo, e com seus
planos para esta semana. Vocês estão sendo tentados diariamente a sair do
curso, devo dizer que alguns têm feito bem em ignorar as coisas que
continuar tentando prender a sua atenção.
Segure seus sentidos e coloque de lado tudo o que puder ser ignorado e
colocado de lado. Você nunca irá se arrepender. E para o restante eu digo:
Fechem as portas, mantenham o mundo para fora! Os mares são ásperos e
eu não quero que vocês insistam em continuar lá fora, fiquem perto de
mim, isolem-se comigo, mantenham o mundo fora de suas vidas tanto
quanto puderem! Você que ouve isso: Eu estou te chamando para uma
semana de devoção, uma semana perto de Mim.
Quero que sonhe seus sonhos sobre o que você quer fazer no Céu, se
atrevam a pedir o impossível e todos os presentes que você sempre quis de

mim, e acreditem que eu irei ouvi-los e cumprirei cada desejo seu.
"Por favor, minha noiva, me dê toda esta semana, fique fora de ver
noticiários, fique fora de lojas, fique longe da internet. Entrem em suas
câmaras de oração e me busquem com tudo o que são.
Este é o meu desejo para vocês. Vocês me dariam isso como presente de
casamento?
Eu estou oferecendo-lhe a graça de fazer tudo o que eu peço de vocês. Se
me amais, guardareis meus mandamentos.
Clare: O Senhor então falou ao meu marido Ezequiel: É imperativo que
vocês estejam absolutamente e firmemente focados em disciplinarem-se a
si mesmos esta semana. Por favor, minha noiva fiel, fiquem longe de
navegar na internet. Coloquem suas curiosidades à morte, eu preciso que
vocês se preparem para o momento mais importante de sua eternidade.
Busquem saber de Mim exclusivamente. Meu coração e minha mente, todo
espírito e alma estão se preparando para o nosso dia Do Casamento.
Por favor, amados, chega do mundo. Fiquem fora de lojas. Esta não é a
hora de comprar presentes para si ou para seus entes queridos. Eu preciso
que vocês se limpem para o nosso casamento. Evitem a televisão, o rádio,
as revistas e os jornais. Vocês já tiveram uma vida cheia disso.
Tenho tido grandes dores para purificá-los dessas influências.
Sim, meu preciosos, continuem com seus deveres próprios, cuidar das
crianças, trabalhar, etc. Mas só cumpram as obrigações que são cruciais
para o bem do outro. Por exemplo: dar uma carona para levar alguém ao
médico ou fazer serviços de misericórdia para com os doentes, os pobres, e
os idosos. Você sabem muito bem o que é absolutamente necessário e o que
não é. Vou ajudá-los, e adverti-los, bem como guiá-los para agir quando for
necessário.
Em termos humanos, uma preparação para o seu casamento seria

consumida com cada detalhe do casamento. Por favor, não sejam como a
igreja de Sardes, que eu teria que vir a você como um ladrão a noite.
Fortaleçam agora o que resta.
Permaneçam em mim, e apenas em Mim. Deixe todos os seus pensamentos
e intenções serem sobre mim e para mim. Ofertem cada dia e tudo o que ele
traz para mim. Eu vou santificá-los de tudo, de tudo, até de suas lutas e
falhas. Dêem tudo a mim e eu vos farei Santos, uma noiva ajustada para o
seu rei.
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