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04 de janeiro de 2016 

O Senhor vos abençoe, moradores do coração, com Sua doce presença. 

Bem, foi um dia interessante. Um dos nossos amigos nos falou sobre um livro chamado 

Regiões do cativeiro por Ana Mendez Ferrell. E é um livro muito interessante. Eu decidi verificá-

lo e entrar em um pouco de profundidade nele. Ela conta algumas experiências de libertação 

muito interessantes. Ela fala muito sobre almas fragmentadas e como os eventos na infância 

pode fragmentar uma alma e manter uma alma ligada a um lugar de tormento ... Realidade. 

Isso é o que eu chamaria. Onde demônios estão presentes. 

E foi uma leitura muito, muito interessante, mas foi preocupante para mim, porque era muito 

obscura, você sabe. Ela estava lidando com algumas coisas muito obscuras. E eu gosto da 

maneira como ela fala sobre isso, porque ela estava muito em oração e adoração, entrando no 

lugar secreto com o Senhor antes que ela fizesse qualquer coisa. E sendo obediente ao que 

Ele queria que ela fizesse. E é óbvio que ela tem um ministério de libertação. Isso não é o meu 

ministério. Fazemos, porque nós temos que lidar com isso às vezes, mas isso não é algo que 

eu precise ir correndo atrás, por assim dizer . 

O livro teve um impacto sobre mim e eu compartilhei que com o Senhor.  
   
Eu disse: Senhor, eu não sei o que dizer sobre este livro, é tão poderoso e meu coração está 

doendo tanto. Jesus, eu não quero ir para essas regiões obscuras, mas eu quero libertar os 

cativos e ser uma restauradora de terrenos em ruínas. Senhor o que devo pensar? 

E ele me respondeu: "Paz. Paz, Clare." Ele colocou a mão sobre o meu coração. "Paz. A paz 

em seu coração perturbado, sua alma perturbada. Paz. Estas são regiões de escuridão e são 

lugares terríveis. A maioria das pessoas não operam na plenitude dos seus espíritos por causa 

do que o inimigo tem feito para elas. Você é uma dessas, Clare, é por isso que é tão 

preocupante para você. " 

E eu disse: "Mas eu sei que Ezequiel é, também, Senhor." 

Jesus: "Sim, e está em um dia muito pior do que você. Isso é verdade. O que você acha que eu 

fiz desse sofrimento?" 

Clare: Conhecendo você Senhor, sempre traz o bem do sofrimento ... mas é Sua vontade de 

continuar a permitir este tipo de tormento? 

Jesus: "O que você acha, Clare?" 

Clare: É até sobre a alma individual e o que elas estão dispostas a lhe oferecer. Mas Você veio 

não para libertar os cativos? Oh Senhor, estou confusa. 

Jesus: "Não fique, eu não mudei nada. O que eu permito, através do que é terrivelmente 

doloroso, está, no entanto, a trabalhar para trazer uma colheita de justiça. Em alguns casos, 

onde a opressão é extrema, eu libero os cativos. Em outros, onde a alma está funcionando, 

torna-se como um investimento; uma parte do lado de sua vida que está ganhando juros que 

serão creditados em quando eu te levar para casa para mim mesmo. Oh, Clare, você conhece 

e compreende tão bem a mecânica do resgate - e não apenas a salvação da alma, mas sua 

santificação também. Você vai voltar para o que eu te ensinei? " 



Clare: Eu sempre quero permanecer aberta para verdades mais profundas. Você pode querer 

revelar para mim, meu Amado. 

Jesus: "Sim e eu amo isso em você." Ele disse: "O que você aprendeu é a verdade suprema:. 

Negar a si mesmo, pegar sua cruz e seguir-Me. Você está fazendo isso?". 

Clare: Até certo ponto. 

Jesus: "Bem, o que eu quero dizer é: você está operando no que eu te ensinei?"  

Clare: Sim, Senhor. Penso que sim 

Jesus: "Bom, então fique firme nisso. Nem todos são chamados a este ministério de libertação. 

Clare, você ainda não percebeu que você não é uma guerreira, você é um amante? 

"Eu criei você para amar e através do seu amor, eu trabalho os milagres. Sim, sim, eu sei o que 

você vai dizer, que é meu amor no trabalho através de você. E isso é verdade suficiente. Mas 

sua colaboração na efusão do Meu coração sobre os outros bem, isso é um dom sublime e eu 

não quero que você vire à direita ou à esquerda. Mantenha seu coração puramente para mim, 

tenda a Mim, Clare,  satisfaça as minhas necessidades "... 

E o que Ele está falando é sobre a adoração. Adoração e estar fazendo companhia a Ele, só 
estando lá para o Senhor acima de todas as outras coisas. Você sabe, há conquistas que 
podemos ir lá, há todos os tipos de coisas que podemos fazer para o Senhor. Mas a única 
coisa que Ele valoriza tanto, além de libertar os cativos, porque isso é parte do nosso trabalho 
como cristãos,é a nossa disposição. Nossa disposição de amar e estar lá, estando presente 
para Ele.   
 
Ele continuou: "Há um ponto em que você se torna imune a essas coisas ... você já viu isso em 
certos santos e mártires. Isso é chamado de entrega total ao que quer que eu permita. Quando 
a alma inclina seu olhar de amor em mim, tudo o que está acontecendo ao seu redor sabe que 
necessitam ser autorizados por mim e não faz nenhuma diferença para elas, porque elas são 
tão apaixonadas por mim. Elas pensam, Tudo o que você permitir, Meu Santo Deus. Nada 
poderia ser mais perfeito do que o que você tem permitido. ' 
 
"Assim, a luta se foi e conquistou somente pelo amor. Você entende?" 
 
Clare: Eu não podia responder. Eu estava lutando com a minha própria dor interior. 
 
Jesus: “Você não precisa de resposta, meu amor. Você conhece meus caminhos muito bem. A 
aquisciência é tudo. 
 
Eu pensei, 'Eu não tenho a certeza do que isso significa." Assim, eu olhei para uma 
compreensão mais profunda. E a definição diz: "Passivo parecer favorável ou acordo sem 
protestar. Para aceitar, acordar, ou permitir que algo aconteça por ficar em silêncio ou por não 
discutir. Para apresentar ou respeitar silenciosamente ou sem protestar; acordar; 
consentimento". 
 
Clare: Então, como é que eu sei quando orar e quando ficar em silêncio? 
 
Jesus: "Pelo meu Espírito, como em todas as coisas, a obediência." 
 
Clare: Receio ter falhado com você então, Senhor, porque eu oro para o alívio do meu marido o 
tempo todo. 
 

Jesus: "E eu honro a vossa oração, por causa de seu amor por ele e por Mim".  



Clare: Mas estou privando-o, em seguida, do sacrifício da oferta que ele está fazendo de si 

mesmo? 

Jesus: "Não é verdade, a dor vai voltar." 

Clare: Então, como serei útil orando? 

Jesus: "Alívio temporário, um descanso. Eu não sou um condutor de escravo para que eu 

permita continuamente o sofrimento. É bom para ele obter alívio e ver o seu amor em ação. Ou 

devo dizer, meu amor trabalhando através de você, em ação. É como uma dança. Às vezes, 

você se move para a frente, depois para trás e para os lados. É a variedade que torna a vida 

rica e interessante. Se fosse para estar sempre avançando, certamente estaria entediada ... 

nenhum desafio haveria nisso. Mas, com altos e baixos sua vida se torna mais rica e completa. 

Como está escrito, tudo tem seu tempo determinado e há um tempo para tudo debaixo do céu. 

" 

Clare: Mas o Céu está em  constante movimento para a frente e nunca é chato, não é? 

Jesus: "No Céu, é um outro tipo de dança, uma dança de alegria, adoração e agradecimento 

eterno pelas maravilhas que vivem de Deus através do tecido de sua vida sobrenatural. Você 

tem servido o seu mandato, por assim dizer. Você têm procurado seu avanço, e agora você 

está se graduando em êxtase supremo. Mas o que você tem feito na Terra vai sobre e sobre e 

sobre, continuando a dar frutos. 

"É tudo muito misterioso. Tente se contentar em saber que meus caminhos não são os vossos 

caminhos, e nem todas as coisas você precisa saber como funcionam;. Elas apenas trabalham 

e você não questiona porque você confia. Assim como você confia que quando você ligar o 

interruptor de luz, a luz se acenderá. A confiança também que quando você ora, coisas 

acontecem, graças se derramam, tudo procede de Deus e de nosso plano divino. Oh quando 

vou conseguir alguma vez que você apenas aceite e relaxe , Meu Amor?"  

Eu lhe respondi meio cambaleante ... "Nunca ???" 

Jesus: "Provavelmente sim. Sim ... você tem uma mente inquiridora. Apenas certifique-se de 

que você não pergunta pela insegurança de pensar que talvez os meus caminhos não são 

melhores. Em vez disso pergunte, porque você gosta de aprender sobre mim".  

Eu adoro aprender sobre você, Senhor.  
E esse é o fim da mensagem. 
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