
Tambores de guerra estão batendo no Céu. 

(War Drums Are Beating in Heaven) 

 

25 de janeiro de 2016. 

Perdoa-nos, moradores do coração preciosos por essa mensagem curta, mas o Senhor 

terminou esta mensagem um pouco mais cedo do que eu estava esperando. E eu sentei e ouvi 

e Ele disse: "Isso é tudo por agora." Eu me senti mal, mas Ele disse: "Eu tenho outras coisas 

para você fazer." 

Assim, vou dar-lhes uma mensagem curta, exatamente como ele deu a mim.  
   
Ele começou: 
 
Jesus: "tambores de guerra estão batendo no céu".  
 
Clare: No Céu?  
   
Jesus: "Ah, sim, eles bateram, pois o coração do meu pai está enojado com o que o inimigo 

tem feito ao seu povo e criação. Ele está com horror por aquilo que o inimigo tem feito ao seu 

povo e a criação. Ele está sentindo a dor do sofrimento do inocente e está a preparar um final 

para o ímpio. Isto é um pouco do muito de uma batalha espiritual como vai ser na física."  

Clare: E quando Ele mencionou tambores de guerra, pensei em algumas músicas que tem o 

culto Celta onde os tambores rufam, o que é muito, muito intenso. Também é guerra, guerra 

espiritual. É do álbum Firelands, há uma parte muito intensa de rufar de tambores lá que temos 

utilizado antes na adoração, para guerrear contra o inimigo. E diz-se que a batida representa o 

coração. Assim, quando o Senhor disse que o coração de seu pai estava enojado com o que o 

inimigo tem feito, fazia sentido que haveria rufar de tambores, porque isso representa Seus 

batimentos cardíacos. 

O Senhor continuou: " Haverá resgates, salvamentos sobrenaturais espetaculares por causa de 

suas orações, Minhas noivas. Sim, o julgamento deve vir para a Terra, mas meu coração é 

suave para com minha noiva e eu dei ouvidos às suas orações por suas famílias. Desejo para 

todos vocês estarem  em paz que eu sou fiel e tenho anotado todas as suas lágrimas por suas 

famílias. Os anjos estão atribuídos. Tanta misericórdia será concedida aos entes queridos de 

minha noiva, porque ela de todas as pessoas tem sido mais atingida com membros da família. 

Ela foi alvejada e, embora o livre arbítrio ainda tem a última palavra, eu sei como me mover 

sobre os corações dos homens. Não está escrito, "o coração do rei na mão do Senhor, como 

os rios de água : ele transformará onde quer que ele vá "Provérbios 21: 1"...isso significa 

aqueles que vos são queridos, também ". 

Clare: Obrigada, Senhor, sei que muitos serão aliviados ao ouvir isso.  
   
Jesus: "Não há nada fácil sobre o que ainda está por vir, mas eu não quero o coração dos 
meus queridos confundidos pelo destino dos membros da família. Lembre-se que eu os amo 
mais do que você sempre possivelmente poderia ama-los e eu nunca vou desistir, mesmo nos 
corações mais duros. Você pode se consolar com o fato de que o Arrebatamento vai abalar 
muitos para a realidade que tenho evitado. 
 
"Não há preparação nos corações de seus entes queridos que eu não tenha feito. Você não 
pode ver ou ouvir, mas eu tenho estabelecido uma base das sortes para que quando os 
eventos que confirmei acontecerem, a casca dura seja realmente quebrada e eles vão dar a 
sua vida para mim com muito remorso. Uma das maiores coisas que você pode fazer para 
prepará-los é ser excepcionalmente amoroso e perdoador. Carregar uma doçura em si, que é a 



chave para o coração de alguém. A pior coisa que você pode fazer é pregar condenação e 
inferno. 
 
"Você ficaria surpreso como muitos já sabem que são designados para o inferno, mas 
simplesmente não conseguem adaptar-se para o ponto onde eles estejam dispostos a mudar. 
O arrebatamento vai mudar isso. Ele será a prova sólidas de que Eu existo. O Inferno é real, 
tão real como vocês foram, apenas momentos antes quando eu os removi de terra. 
 
"A parte mais difícil para mim, Clare, são as vidas que serão perdidas durante as catástrofes e 
guerras. Vidas de almas que nunca se arrependeram, nunca se importaram com nada, mas 
apenas com as necessidades do corpo e nunca tiveram tempo para mim. Como você estava 
meditando enquanto eu estava falando com você e você não sabia disso, todos os soldados 
são inoculados com um chip que afeta a maneira como eles pensam. Não só a cultura nas 
forças armadas molda um homem, também existe agora um chip que afeta suas sensibilidades 
sobre mim e sobre o amor. " 
 
Clare: Vocês sabem, quando ele disse isso, pessoal, eu tinha um certo sentimento de que isto 
foi já está sendo utilizado realmente a bastante tempo. Não é apenas uma coisa nova. Eu acho 
que nós estamos apenas descobrindo sobre isso agora. Essa é apenas a minha opinião. 
 
Ele continuou, "Existem exceções à regra, mas a verdade é que é muito difícil para eles 
entrarem em contato com o mais delicado e espiritual sentimento. Não sabem…Eu não os 
deixo sozinhos, mas substituo este dispositivo. No entanto, tem um impacto. Não há nenhuma 
alma que eu abandone  a sedução dos governos. Nenhuma! Eu encontro uma maneira de lhes 
tocar, Eu encontro uma maneira de trazer a minha luz na escuridão de suas mentes. Aqueles 
que leem as Escrituras diariamente são fortalecidos e limpos, assim como todos os outros. "   
 
Clare: Eu pensei para mim quando disse isso, 'Eu quero saber por que você está dizendo 
essas coisas, Senhor? 
 
E ele disse: "Porque é que eu digo estas coisas? Porque elas pesam no meu coração, amada. 
Eu compartilho com você porque você é minha noiva e eu quero que você entenda um pouco 
do que eu devo lidar a cada dia. 
 
"As guerras estão sendo travadas celestialmente agora para trazer almas a Mim nesta última 
hora. Muito do que está ocorrendo na migração abalou os fundamentos da vida e fez com que 
eles clamassem  a mim mais do que nunca. Estou a tocá-los com o Meu amor, eles estão se 
agarrando a mim como nunca antes e há uma colheita a ser tida em seus acampamentos. 
Tudo isso faz parte do meu plano para usar o mal que o inimigo tenha planejado, para fazer o 
bem e trazer os perdidos para casa para Mim. 
 
"Mantenha seu foco, Minhas noivas, guardem os vossos corações exclusivamente para mim, 
para que a nossa reunião pode ser um dia alegre." 
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