
Nós estamos bem próximos do fim. 
(We Are Drawing Closer and Closer to the End) 

 
18 de janeiro de 2016  
 
O Senhor vos abençoe, moradores do coração.  
 
Bem, o Senhor me fez entender que Ele realmente queria falar com vocês todos os dias, eu ia 
esperar até terça-feira, mas isso não é o que Ele quer. Então, eu estou vindo compartilhar a 
mensagem com vocês que Ele me deu esta noite. 
 
Ele começou: "À medida que se aproxima mais o fim, todos vocês precisam estar mais perto de 
mim, eu vou ser sua única estabilidade durante o tempo que é ascendente e que está vindo. 
Quanto mais você se apegar a mim, mais seguro ficará e você estará preparado. Não é o 
momento para estar a deriva. Em vez disso, conforme os mares ficarem cada vez mais 
instáveis, as cordas de amarração devem ser asseguradas mais e mais. 
 
"Todos podem sentir que algo está vindo, mas eles estão tão acostumados a esse sentimento 
e nada se materializa e eles estão entorpecidos. Isto tem sido deliberado, porque quanto mais 
eles são desprevenidos mais fácil eles serão para o controle . Houve avisos por tanto tempo 
sem eventos, as pessoas perderam o foco, mesmo os Preppers (pessoas que acreditam que 
um desastre catastrófico ou de emergência é provável que ocorra no futuro e faz preparações 
ativas para ele, tipicamente estocando comida, munição e outros suprimentos...)Isso está se 
aproximando desde os anos 60, Clare. As pessoas têm crescido, envelhecido e morrido à 
espera. 
 
"Mas agora está certamente aqui e as portas e aquelas noivas que foram me escutando e 
seguindo a minha instrução estarão seguras quando a tempestade se abater. Essa tempestade 
vai bater dura e a confusão vai estar em toda parte; Em todos os lugares, exceto com o 
governo pois suas preparações são completas e eles estão contando com o público ser 
desorganizado e confuso. No entanto, há um certo elemento, verdadeiros americanos, que são 
preparados e vão entrar em ação. Eles foram informados de cima para baixo sobre o que está 
para acontecer e eles estão prontos. 
 
"Há muitos militares que não terão suporte para isso. Quando eu disse-lhe que as coisas não 
sairão como planejado, isso é o que eu quis dizer. Eles, também, sabem o que está planejado 
e porquê e eles têm estacionado seus homens em lugares-chave para frustrar totalmente a 
aquisição maioritária do governo. As coisas não vão sair como planejado. Mudanças na Terra 
vão surpreender muita gente e frustrar disposições para proteger os principais líderes. As 
coisas vão ser viradas de cabeça para baixo. Mesmo o meu povo em lugares-chave não estão 
conscientes da medida em que vou intervir. 
"Mas você vê, eles colocaram sua esperança em mim. Eles têm orado e jejuado e se 
preparado e são uma força formidável. Porque ninguém sabe quem está do meu lado, muitos 
ficarão chocados quando seu plano de ação falhar. Mas ainda mais do que isso, muitos vão 
desmoronar em desespero porque as coisas vão ser revertidas contra eles tão rapidamente. 
Eles se tornarão vítimas de seus próprios projetos para destruir os inocentes. Sim, realmente 
está escrito: "Eles estenderam uma rede para o meu pés. Eu estava inclinado para baixo em 
perigo, eles cavaram um buraco no meu caminho,  mas eles têm caído por si próprios "Salmo 
57: 6 
 
“E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está 

assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro! "Apocalipse 06:16 
 

" No entanto, haverá tristeza e morte em todos os lugares. Ninguém vai permanecer intocado, 

tudo deve ser jogado no abismo do desespero. Tudo o que é, mas os que eu tenho preparado; 

eles vão estar em altura  e manter seus olhos no horizonte, "Levantarei os meus olhos para os 

montes; De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra...” 

Salmo 121: 1-2 



"Mas é essencial, mesmo hoje que todos vocês mantenham seus olhos, sua mente, seus 

corações, cravados em mim . Que, mesmo quando a Terra e todas as pessoas começarem a 

quebrar, você vai ficar forte" 

Quando ele disse isso , eu vi a terra esburacada com rachaduras profundas como se ela 

estivesse prestes a desintegrar-se. 

"O que você está vendo, meu amor, é a condição das nações. Você vê, a soberania de cada 

um deve ser destruída para a Besta subir e assumir o controle, fundindo toda a população 

mundial em uma só nação. Mas, assim como na visão de Daniel , os pés de barro não vão 

apoiar o corpo por muito tempo. Quando meus ventos soprarem sobre ele, deve derrubar e 

esmagar as estruturas por baixo. Eu sou a Pedra que vai atacar seus pés e desintegra-lo. " 

“A cabeça da estátua era feita de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de 

bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Ele continuou 

olhando até que uma pedra foi lançada, sem auxílio de mãos, e feriu a estátua nos pés de ferro 

e de barro e os esmagou ... Daniel 2:. 32—34 

E aqui eu quero mencionar muito brevemente, que o Senhor estava desenhando uma alegoria 

sobre a aparência da estátua. O significado original tem a ver com o sucesso de governos e 

Nabucodonosor  sendo a cabeça e assim por diante. Esse é o significado original do sonho. 

Mas aqui o Senhor está desenhando uma alegoria sobre a forma como a estátua olha e é forte. 

Mas vai, no entanto, cair. 

"Oh sim, a cabeça vai ficar forte, pura e altamente valiosa, os braços e torso brilhando com 

força, as pernas de ferro vão pisar o mundo e destruir as liberdades dos homens 

impiedosamente. Mas não pode durar, pois ela não tem base sólida. Vou golpeá-la, ele vai cair 

enterrando o mal abaixo dela, e com a explosão do meu hálito serão espalhados sobre a face 

da Terra ...” 

"Ai daqueles que têm planejado o desaparecimento das nações! Ai de vós que pisam os pobres 

e são insensíveis e surdos aos seus pedidos! Eu sou contra, diz o Senhor Deus, e vou usá-lo 

para os meus propósitos a serem cumpridos , mas depois arremessá-los na sujeira e quebrar 

suas facetas finas e pretextos 'não haverá nenhum vestígio de você sobre a face da Terra - 

vocês e suas famílias! Não haverá mais! 

"Então eu estabelecerei meu governo e todos os povos se alegrarão de mar a mar. A paz se 

estabelecerá como um oceano, sobre toda a Terra. E meu governo vai defender os direitos dos 

pobres e necessitados. Meu governo vai fazer justiça. Meu governo vai restaurar a Terra a 

pureza original. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. " 

E, em seguida, um par de Escrituras foram vieram para mim depois que foram: 

Ele proclamará a paz às nações. Seu governo se estenderá de mar a mar e desde o rio até os 

confins da Terra. Zacarias 09:10 

“E vós vereis e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva 

tenra; então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus 

inimigos. 

Porque, eis que o Senhor virá com fogo; e os seus carros como um torvelinho; para tornar a 

sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. 

Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne; e os 

mortos do Senhor serão multiplicados. 

Os que se santificam, e se purificam, nos jardins uns após outros; os que comem carne de 

porco, e a abominação, e o rato, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. 



Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos; vem o dia em que ajuntarei todas as 

nações e línguas; e virão e verão a minha glória. 

E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Társis, Pul, e 

Lude, flecheiros, a Tubal e Javã, até às ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, 

nem viram a minha glória; e anunciarão a minha glória entre os gentios. 

E trarão a todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre 

cavalos, e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, trarão ao meu santo 

monte, a Jerusalém, diz o Senhor; como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em 

vasos limpos à casa do Senhor. 

E também deles tomarei a alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. 

Porque, como os novos céus, e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante da minha face, 

diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. 

E será que desde uma lua nova até à outra, e desde um sábado até ao outro, virá toda a carne 

a adorar perante mim, diz o Senhor. 

E sairão, e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim; porque o seu verme 

nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará; e serão um horror a toda a carne.” 

Isaías 66:14-24 
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