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As bênçãos e a presença de nosso doce Salvador, esteja conosco Moradores do 
Coração! 

Hoje pela manhã, quando iniciei meu período de oração, haviam certas coisas 
sobre a mensagem de ontem, que eu realmente não estava disposta a abrir mão. 
E lutei com essa informação em minha mente... Isso foi extremamente 
perturbador, e logo pensei, “Bem, isso não é bom fruto! Não sei o que fazer 
sobre isso... " 

Então, me esforcei em deixar esses pensamentos de lado e finalmente voltei 
para a adoração. 

Bem, quando eu vim para dar inicio a mensagem, o Senhor veio falar comigo... 

Primeiro eu lhe disse: "Eis-me aqui Senhor, lutando com minhas paixões. Sou 
realmente de bom uso para o Senhor? 

Jesus disse: "Que pergunta tola, existe alguma coisa demasiadamente difícil 
para mim?" 

Não é simplesmente amável, quando Ele responde a uma pergunta com outra 
pergunta ?! 

Ele continuou: "Vamos fazer isso passo a passo. Você irá abandonar algumas 
manias por dia e assim, não ser pega em um jugo de condenação. Dê a mim, 
aquilo que você acha que pode, agradeça-me por isso e cada dia irá ficar mais 
fácil. 

O hábito de sacrificar, é construído lentamente, degrau a degrau, como uma 
escada - não todos de uma vez... Graças são construídas sobre graças. Quando 
você retrocede em suas fraquezas, apenas se arrependa,  se recomponha e siga 
em frente, orando para que da próxima vez você conquiste a si mesma ... Porque
o seu coração é mais renovado na Minha vontade do que de qualquer outra 
forma.

 E eu vou fazer valer a pena, vou enchê-la com meu amor e carinho. Não se 
permita dominar por qualquer coisa. Isso só bloqueia sua mente em combate, 



que é o que nós não queremos. A verdade é que, quanto mais você me ama, 
mais você vai abandonar o mundo. É tão simples, e eu estou aqui para ajudá-la."

"Minhas noivas, vocês não devem se deixar envolver em lutas. Se apresente 
com um coração alegre... porque está escrito que o Senhor ama quem dá com 
alegria. ' E digo isto: Que o que semeia pouco, pouco também ceifará; e o que 
semeia em abundância, em abundância ceifará. Cada um contribua segundo 
propôs no seu coração; não com tristeza, ou por necessidade; porque Deus ama 
ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9: 6-7.'" 

"Este movimento do Meu Espírito lhes dá liberdade para entrarem em minha 
presença, mais profundamente, para que vocês não lutem dia e noite sobre isto 
ou aquilo. Se vocês são pegos em tais batalhas inúteis, vocês não conseguem ser
eficazes para mim. Então, não permitam isso. Se deixem envolver com a graça 
do momento." 

"Eu não desejo que um espírito religioso se aplique neste contexto. Se alguns de
vocês são capazes de sacrificar mais do mundo para mim, não se sintam 
orgulhosos ou vaidosos, vocês simplesmente tem mais graça. 

E se vocês falharem, não desanimem, vocês simplesmente se esforçaram 
demais. Descansem, concentrem-se e comecem mais uma vez. Demora um 
pouco para se acostumar a negar sua carne, é um trabalho contínuo. 

No céu, vocês não terão carne alguma para impedi-los ou distraí-los, tudo está 
sob o controle do seu espírito. Não é isso algo para se motivar? " 

Certamente é Senhor! Certamente é!- Disse a Clare. 

"Bem, por agora, saibam que sou agradecido por cada pequena coisa que vocês 
têm a oferecer a mim em amor . Oh, eu sou MUITO grato!" 

"Agora, jamais deve-se jejuar e demonstrar autocontrole, para se exibir a todos 
como santo estás. Essas coisas anulam qualquer evolução e cai em um pecado 
pior, o Orgulho. 

Eu sei que você lutou com isso, era uma poderosa ilusão... Mas não era eu fiel 
para te libertar, Clare? E mostrar-lhe o seu verdadeiro estado diante de mim? " 

Oh, o Senhor foi tão amável, verdadeiramente me livrou de um pecado nessa 
área. Eu sei que ainda estou sendo formada e santificada por sua mão suave, 
mas pelo menos o Senhor revelou o meu pecado naquela área. Eu prefiro estar 
como estou agora!  Me sinto tão segura e acolhida, agora sou livre para apreciar 
a santidade dos outros, sem ficar com ciúmes. 



Eu não me sinto ameaçada... Mas me sinto privilegiada. O Senhor colocou 
almas excepcionais neste ministério, é uma maravilha absoluta para mim. Eu sei
que eles estão aqui por causa do Senhor! Oh, como gosto desse lugar seguro e 
simples. 

Às vezes, posso sentir quando o orgulho começa a se manifestar em mim e 
meus joelhos tornam-se fracos... Imploro ao Senhor para me purificar. Mas, por 
favor, não permita que eles doam muito mais, para que não piorem de vez. 

Ele continuou: "Estou sempre cuidando de você e de todas as Minhas noivas 
que estão dispostas a mudar, sempre. É por isso que você sente convicção tão 
rapidamente, eu não vou deixar escapar sua observação. Em um segundo, vocês 
podem cair da graça para a luta. Mas se estiverem vigilantes e se recusarem a 
julgar os outros... Vocês estarão seguros." 

"Quero encorajá-los, meus Moradores do Coração, vocês devem ir devagar... e 
estejam atentos a essa gangorra de pecado, em uma extremidade fica o orgulho, 
na outra, a condenação. Não deixe que qualquer um tire-os do foco, dê com 
alegria, o que vocês podem. Mais pra frente, com mais graças, vocês poderão 
dar alegremente o que antes, não estavam dispostos a renunciar. Não há 
nenhuma condenação para aqueles que estão em Mim. " 

Senhor, Todos estão querendo saber, sobre o que o Senhor disse, de estarmos 
nos aproximando de um ponto sem retorno. 

"Sim, os sinais estão aí. Sim, o que eu disse é verdade: as coisas estão 
ascendendo e eu as estou permitindo. Eu já lhe disse antes, que haveria um 
momento em que eu já não poderia mais adiar o julgamento. Clare, estamos nos 
aproximando desse tempo. " 

Jesus, parece tão incompreensível para mim, que a vida como conhecemos, vai 
acabar. Me perdoe Senhor, mas estou profundamente sentida, pois sinceramente 
eu  pensava que tínhamos um pouco mais de tempo ... Como uns 5 anos. O 
Senhor me disse meses, mas algo lá no fundo, me disse, que seriam anos. 

"Nós ainda não temos uma data, mas como você pode ver, as coisas estão se 
encaminhando ao fim. As atrocidades que tenho visto todos os dias estão além 
da compreensão de vocês, mas saibam que sou misericordioso e muitos nunca 
experimentarão a tortura; sim, vou removê-los de seus corpos. Eles veem a mim
e eu os poupo. São aqueles, que serão deixados para trás, que estão com medo e 
se sentindo desmoralizados." 

"O seu presidente, Barack Obama, é um homem inteligente e muito enganador. 
Agora, o seu país está posicionado à permitir que os sírios entrem, por causa do 



tratamento desumano que receberam. Compreendam porém, que é meramente 
um ato malicioso, para aumentar o número de grupos terroristas em seu país. 
Muito em breve eles serão chamados à ação. Isto, os impulsiona para o 
julgamento inevitável, que virá sobre esta nação." 

"Minhas noivas, chego muito em breve. Não se deixem enganar por falsa paz, o 
tempo de misericórdia está chegando ao fim. Orem, orem muito, pelo seu país e 
pelo mundo. Eu estou tão tocado pelo carinho e lágrimas daqueles neste canal 
que oraram pelas vítimas do ISIS (Estado Islâmico). Estou  tocado em lágrimas.
Prometo a vocês, suas orações libertaram muitas pessoas; elas chegaram ao 
trono do Pai, e Ele enviou anjos para proteger muitos inocentes. Toda a glória e 
honra é sua, Pai Todo-Poderoso." 

E eu senti a necessidade de citar as Escrituras de João 12: 27-28, que dizem: 
"Agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que vou dizer? Será que vou
dizer: Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não! Pois foi para passar por esta 
hora que eu vim. Pai, revela a tua presença gloriosa! Então do céu veio uma 
voz, que dizia:— Eu já a revelei e a revelarei de novo."
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