
Poderosa é a oração do coração . Jesus ensina sobre a oração.  
 (Powerful is the Prayer of the Heart, Jesus teaches on prayer.) 

 
21 de janeiro de 2016  
 
Que a doce bênção e a presença do nosso Jesus esteja convosco, moradores do coração. 
 
Pois bem, hoje quando cheguei em oração, pedi ao Senhor: "Por favor,  compartilhe comigo o 
que está no seu coração e mente, Senhor".  
 
"O que está vindo é muito em minha mente, continuamente. Mesmo Meus anjos estão agora a 
trabalhar horas extras (por assim dizer) para trazer os perdidos ... que fazem conexões para o 
Meu Espírito poder mover-se sobre os corações. Eu tento não olhar para aqueles que têm 
continuamente me deixado a distância. Eu tento ... mas é de nenhum proveito. Eu os amo, 
Clare, e eu sofro pelas escolhas que fizeram.” 
 
"Mas há aqueles que estão vindo, lentamente, mas estão vindo. E eles reforçam meu coração 
e trazem a promessa de almas restauradas. Nunca subestime suas orações, meu amor. Eu sei 
que você não se sente poderosa em oração, mas mesmo como você disse hoje, quando minha 
mãe mencionou que não havia vinho ... embora eu não estivesse pronto para fazer um milagre, 
por causa de seu coração terno e a dor que sentia, mesmo assim , eu fiz. 
 
"Você vê, esse é um belo padrão de oração e intercessão. Ela sempre foi uma a sentir a dor 
dos outros e vir a mim com suas cargas. Não apenas foi ela realmente o primeiro cristão, mas o 
primeiro intercessor cristão que veio para mim . Eu não pude resistir a sua dor, então eu fiz 
muitas, muitas coisas que ninguém sequer acha que fiz, só porque ela se aproximou de mim 
com tanto amor sincero por seus vizinhos.” 
 
"E é isso que eu venho tentando lhe ensinar sobre a oração. Você não tem que ser alto em 
Fogo, cheio de palavras eloquentes, lágrimas e gestos. Eu não disse para orar secretamente 
em privado e eu iria recompensá-los?” 
 
"É tudo na intenção do coração. Quando você clamar das profundezas da sua alma, por causa 
do sofrimento dos outros, eu me moverei imediatamente, imediatamente entrarei em ação. Não 
há defasagens, sem talvez. Sem " Bem, talvez mais tarde vou fazer uma oração melhor. "Sem 
formalidades. Apenas o grito de seu coração. Eu o ouço em alto e bom som e até mesmo os 
anjos têm a atenção quando o ouve. Seus olhos são totalmente voltados para Mim esperando 
por meu comando para entrarem em ação. 
"O clamor do coração define uma reação em cadeia no céu; todas as almas Me reconhecem 
em quem clama com a alma. Sim, é uma outra dinâmica. Eu grito através de você."  
   
Senhor ... você quer dizer que você agitar o meu coração para orar para você? 
 
"Bem, não exatamente. Quando eu grito de dentro de você, é porque nossos corações estão 
em união e eu correspondo às suas intenções. Eu espero por você para iniciar o grito. Você 
sabe o porque na maioria das vezes você para, Clare?" 
 
Incredulidade? 
 
"Sim, mas é um espírito fariseu que desencoraja e exige formais orações: a subida das mãos, o 
palpitar do peito. Nenhum, destes gestos  movem o meu coração para agir, a menos que seja 
acompanhado de um amor genuíno por seu irmão. Alguns são de opinião de que estas 
gesticulações de tornam a oração. Oh não, longe disso. Lembra-se de Audrey?"  
   
Sim, a garota que foi totalmente incapacitada, mas quando as pessoas vinham visitá-la e sua 
mãe lia os pedidos de oração, alguns milagres maravilhosos aconteciam. Lembro-me até que 
um grupo de senhoras submetidas à quimioterapia vieram e saíram com a dor ardente do 
tratamento totalmente desaparecidas, e pouco tempo logo após Audrey manifestava as 
queimaduras da quimio por todo o corpo. 
 



O Senhor respondeu: "Esse é o coração de uma criança pura. Eu vim para ela naquele dia que 
ela se afogou na piscina e ela escolheu ser meu instrumento de cura. Eu mostrei a ela todas as 
pessoas que ela tocaria apenas orando em seu coração, e ela humildemente recebeu essa 
atribuição, Clare. E agora ela está no céu comigo. " 
 
Uau, eu não sabia o que ela tinha passado. Então, eu olhei para cima e eu acho que o seu 
ministério durou 20 anos. Ela se afogou na piscina aos 3 anos e morreu aos 23. Milagres 
surpreendentes são atribuídos à sua intercessão. 
 
"Tudo o que posso dizer é que ela é uma alma muito santa que disse," sim "cada vez que eu 
trouxe um caso. Ela sempre disse: 'Sim, meu Senhor." Lhe custou profundamente, mas ela 
nunca disse: "Não". 
 
"Traga-me o teu coração, ore de coração, que todas as coisas saiam do coração, onde eu 
moro. Não se deixe enganar em acreditar que suas orações são inúteis. Isso diminui a sua 
eficácia. Você precisa acompanhar estes gritos do coração com fé que eu vou realmente 
responder. Reconheça e saiba que o momento em que você clamar a mim, eu entrarei em 
ação em nome daquela alma que você está orando. Eu adoraria que todos os meus moradores 
do coração se lembrassem disso e aplicassem agora nestes seus últimos dias na Terra. Isso 
vai trazer um aumento na colheita. 
 
"Muitos de vocês vão ficar chocados com o fruto que vem desses momentos espontâneos 
quando seus corações foram levados para a piedade, eu estou dizendo a você agora, para que 
possam exercer a sua fé cada vez mais, cada vez que você ouvir ou ver uma necessidade 
desesperada . Minhas noivas, eu estou de pé. Eu estou esperando por você para reconhecer 
essas necessidades e gritar para Mim esperando que eu vá agir nesse exato momento. 
 
"Oh, quão agradável a oração da fé é a mim. Oh, como eu valorizo as almas que vão 
acompanhar os seus gritos com fé, sabendo em seu coração que eu sou um Deus amoroso, 
misericordioso e fiel que se preocupa profundamente e precisa apenas de pouca provocação 
para se mover em nome dos perdidos no sofrimento. Sim, eu ouço os gritos de seus corações. 
Sim, eu respondo a essas orações como se tivesse passado a noite intercedendo. Porque? 
Você me pergunta. Porque o tempo é muito curto e eu faço um grande negócio com a intenção 
do coração mais pequenino. 
 
"Vinde a mim, meus entes queridos. Vinde a Mim com a dor em seus corações para com os 
outros e eu vou transformá-las em milagres. Bem-aventurados são aqueles que tomam estas 
palavras ao coração e as coloca em prática." 
 
Tradução: Daiana Pinheiro. 
 
 
 


