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A bênção de Deus Todo-Poderoso, o
Pai, do Filho e do Espírito Santo
estejam com todos nós, queridos
moradores do coração. Esta é uma
mensagem muito importante esta noite.
Está reunindo muitas pontas soltas,
coisas que foram flutuando em minha
mente, questões não resolvidas que eu
acho que você também poderia dizer.

O Senhor trouxe todas estas coisas juntas esta noite e me deu um pouco de clareza.
Então, eu estou vindo compartilhar isso com vocês.
Minha mente estava remoendo os detalhes de sonhos e mensagens das últimas semanas
e eu precisava obter esclarecimentos, Senhor.
Ele começou:
"Sim, eu estive ouvindo os pensamentos do seu coração durante todo o dia, toda a
noite, e não me falta uma só coisa, Clare. Todas as conjecturas, etc. Você não poderia
supor que muitos desses pensamentos vieram de mim?”
Bem, muita coisa que eu acho ...
"Talvez até mesmo todas elas?"
Bem, isso é o que eu queria esclarecer. Eu não quero pedir as porções dos outros, mas
eu gostaria de ver todo o tecido se unindo, Senhor.
Ele continuou:
"Então, muitas histórias tristes, tantas tragédias. É quase demais até mesmo para o seu
Deus lidar com isso, muito menos compartilhar com sua noiva. Doce, Clare. Eu não
quero falar sobre os detalhes desses eventos... ainda, e eu sei que você quer me
representar em clareza e colocar coisas no ar que não são de mim e que são apenas
invenções para assustar as pessoas. Eu gostaria de poder dizer que seus relatos estão
muito exagerados, mas eu tenho medo que eu não possa. Na verdade, eles são muito
piores. Mas deixe-me tentar te preparar para o que está por vir.”

"Você vê, estas almas neste canal, muitas delas, são dotadas de uma vida
completamente descontraída para baixo, completamente dadas a mim, não importa a
que custo. Eu queria eles aqui, porque eu sabia que alguns poderiam pagar um preço
muito alto por apoiar o recolhimento de almas em meu seio. Você tem muitos aqui que
são muito maduros e desejam apenas viver ou morrer por mim, de acordo com a Minha
vontade.”
"Eles viveram neste mundo tempo suficiente para saberem quão inúteis são e eles estão
prontos para se formar. Mas em seus corações, eles querem tomar outros com eles e
essas oportunidades para morrer com as massas de pecadores e não salvos, é a sua
forma de me agradecer por meu sacrifício na cruz.”
"Oh, isso não é compreendido muito bem na Terra, mas antes de eles nascerem houve
de fato um acordo que algum dia eles dariam suas vidas por mim. Esta foi a sua oferta
de livre arbítrio, Clare. Eu não forço isto a ninguém. Mas Eu os informei e eles
consentiram. Você vê, minha noiva será unida a mim na vida e na morte. Esta não foi
uma decisão fácil de tomar, mas a partir de sua perspectiva no céu que perceberem que
era a coisa mais maravilhosa que poderiam fazer para Mim.”
"Ninguém gosta de dor ou sofrimento, mas mesmo essas coisas pareciam insignificantes
para eles no momento. No entanto, vou poupá-los muito e como você tem imaginado, o
arrependimento em massa vai quebrar imediatamente após esses eventos. Eu inferido a
você quando eu lhe disse sobre uma de suas filhas. Agora isso não nega o que eu disse
sobre o Grande Reavivamento, que se seguirá o arrebatamento.”
"Esta será a minha última chamada ao arrependimento antes do arrebatamento."
Senhor, por favor, me ajude.
E, neste ponto, vamos apenas dizer que eu estava ouvindo todas essas coisas e tentando
separá-las. Eu não queria ceder a quaisquer respostas sobre o que ele estava dizendo, eu
não queria que minha mente entrasse e preenchesse o vazio. Eu estava sendo muito
cautelosa, fui e recebi a comunhão e sentei-me com o Senhor por um momento. No
momento em que recebi a comunhão ouvi:
"Dias."
"Haverá dias entre o primeiro evento e o arrebatamento. Àqueles que ficaram com o pé
atrás Comigo e meu domínio em seu orgulho obstinado, será dada uma chance. Alguns
vão responder. Outros se tornarão ainda mais endurecidos, se você pode acreditar
nisso. Meu espírito será derramado abundantemente sobre a humanidade para
condená-los de seus pecados. Não vai haver mais pessoas que não saberão distinguir o
certo do errado, que não fazem distinção de sua mão esquerda e de sua mão direita,
por assim dizer .”
"Eu estou fazendo isso como um grande ato de misericórdia, e os que perecerem nestes
eventos são co trabalhadores no campo, dando a própria vida pelos seus irmãos e
irmãs poderem segui-los para a eternidade. Essa é outra razão porque os mortos em
Cristo serão arrebatados primeiro, pois eles deram tudo e eles certamente merecem
ser os primeiros a serem ressuscitados ".

Eu estava recebendo toda essa mensagem com muita cautela, para que um espírito
familiar não me enganasse, especialmente quando se trata de falar sobre prazos. Isso
pode ser um verdadeiro poço ao entrar, e nossas mentes podem nos enganar. O inimigo
pode nos enganar também, então eu estava sendo sempre muito cuidadosa.
Mas eu estava começando a realmente me conectar com o Senhor e ter a paz de que era
realmente ele. Além disso, por que Ele me enganaria? O que Ele tem a ganhar com isso?
Este canal é todo sobre o Amor de Deus, Seu amor por nós, nosso amor por Ele
mostrado aos nossos irmãos. Se ele realmente quer que a mensagem seja autêntica, não
vejo como poderia me permitir levar alguém ao erro. No entanto, Jesus, eu confio em
Ti. Eu acredito que Você é fiel para nos dar um peixe e não uma cobra quando
chegamos a Você com esta fome de respostas.
Você vê , moradores do coração? Eu me esforço, também, com discernimento. Eu sei
que não sou digna, mas a sua misericórdia é de longe maior do que a minha indignidade
e por 35 anos, ele tem sido fiel em suas promessas a Ezequiel e a mim.. Eu nunca
concebi um ministério deste tamanho, eu nunca busquei. Tudo o que eu buscava era
poder fazer a Sua vontade dia após dia, alimentando a pobre música, gravando e
compartilhando e fazendo backup de Ezequiel, por vezes, quando íamos em grupos de
oração. E com todo o meu coração, desde o primeiro dia, tudo que eu sempre quis foi
dizer a todos sobre o amor inconcebível que Jesus tem por nós. E que Ele é a Verdade e
a única!
No entanto, Ele prometeu que iria alcançar o mundo através de mim, de que todo o meu
sofrimento e lições duras beneficiariam outros. Eu seria capaz de dizer-lhes sobre o seu
amor e que eu só precisava não me cansar de fazer o bem e, no final, minha obediência
daria frutos.
Então você vê? Ele tem um histórico comigo. Eu acredito nele. Eu confio nele. E em
todas as palavras que me passa. Ele provou-se fiel em todas as suas formas. O Senhor
estava me escondendo em sua aljava para este tempo e ele estava me testando para ver
se eu ficaria feliz em ser um pouco ninguém, nada, fazer nada, mas amá-lo. E essa foi a
preparação dele para me trazer a este ministério. Ele realmente, realmente me humilhou
e continua a fazer isso. Ele me levou ao ponto em que eu disse: "Tudo o que importa é
Você, Jesus. Tudo o que importa é o que você quer."
Então, eu acredito em suas palavras para mim, porque Ele provou a si mesmo.
Neste ponto, Jesus continuou:
"Oh, eu vejo o amanhecer de luz em seus olhos, querida Clare ... você está recebendo
as minhas palavras na fé."
Naquele momento, eu estava pensando em algo que eu tinha notado em alguém do
canal, apenas uma observação que alguém fez sobre mim.
O Senhor disse:
"Eu sinto muito pela crueldade dos que te odeiam sem razão, meu amor. Meu coração
dói com a sua dor, na verdade, isso é uma boa oferta para a sua santificação. Ao invés

de permitir que envenenem seu coração ... sempre reaja na caridade, "Pai, perdoa-lhes,
porque não sabem o que fazem."
Eu tinha entrado em oração com um coração dolorido depois de ter tropeçado sobre
aqueles que mentiram sobre a minha relação com Jesus e seus ensinamentos. Oh, meus
irmãos e irmãs, conte o custo quando receber as graças de Deus; perseguição, mentiras,
calúnias ... elas vêm! E você vai descobrir que a maior dor que você nunca vai sentir é
ver as graças do Senhor zombadas quando Ele na Sua bondade consumada derramou
graças e convites para se aproximar. E eles se afastam. Não há nada, nada que eu já
experimentei que seja mais amargo que isso.
Jesus continuou aqui:
"Mas eu tenho que lhe dizer que eu trouxe para você uma variedade muito grande de
guerreiros experientes para a verdade e “amantes previstos" (esse é um termo Heidi
Baker) porque eu quero que muitos que visitam aqui amadureçam rapidamente.
Através de seu exemplo eles encontraram uma casa aqui e nenhuma quantidade de
mentiras ou calúnias vão erguer-los para longe e para fora do meu coração, ou para
fora deste canal. Porquanto as minhas ovelhas conhecem a minha voz e o ciúme não os
dominará. Eles amadureceram em compreensão e estão em paz com as suas posições
no corpo. Eles são os únicos que a cobrem com orações e trazem todos os homens a
mim. Sim, eles têm bastante influência sobre este canal com as suas orações e
exemplos.”
"E tudo o que você pode fazer é orar por essas almas miseráveis que encontram a falha
com o que estou ensinando. Orem, orem, orem. Eles são realmente muito arrependidos,
muitos cegos pela inveja e outros pelo medo. Se eles soubessem. Trouxe-os aqui para
que eles pudessem crescer e sair das suas inseguranças, fora de seus medos e para os
meus braços, onde eu administro cura e paz profunda e aceitação de quão bonito eles
realmente são para mim. Mas agora eles vão ter que esperar por outro tempo, uma
outra oportunidade, para abraçar-me sem medo. "
Oh, Jesus, eu desejava que eu pudesse ter chegado a conhecer todos e cada um dos que
visitam o nosso canal, e de alguma forma incentivá-los. Às vezes eu fico muito triste de
verdade por que eu não posso ficar respondendo aos comentários para horas. Eu
realmente gosto das pessoas que vêm aqui.
"Eu gostaria que você pudesse fazer tudo isso, mas você está limitada pela sua doença,
e pelo tempo e na verdade, eu estou te usando... Então não se preocupe, Clare. Eu os
amo com todo meu coração e vou trazê-los para mesa do banquete dos meus braços,
mesmo que eles não entendam isso agora.”
"Em qualquer caso, eu queria que você soubesse que muitas das almas que perecem
nessas tragédias são de fato crentes muito especiais. Muito, muito especial será sua
recompensa no céu, eles serão uma parte da colheita que vai seguir-se a estes eventos .
Naquele momento, eu vou abraçá-los com alegria extática e braços quentes e sempre
estarão comigo. Eles não têm nada a temer e tudo para se alegrarem sobre como seu
tempo se aproxima. "

Eu vou te dizer, pessoal! Alguns de vocês são realmente valentes! Eu não sei se eu
poderia enfrentar o que vocês estão enfrentando. Acho que o Senhor teria que manter
em segredo de mim. Alguns de vocês têm afirmado que você não se importa se você for
levado por um tsunami ou o que quer que seja. Você só quer estar com o Senhor no céu,
e de qualquer maneira que aconteça é bom para você. Quer dizer, essa é a coragem. E
que amor. E isso é simplesmente fantástico.
O Senhor continuou aqui, e Ele disse:
"Mas eu queria esclarecer que haverá uma oportunidade de se arrepender entre os
primeiros eventos e o arrebatamento. Isso irá aumentar significativamente a colheita de
almas. Mas vai ser dias, e não um completo avivamento. Isso certamente irá ocorrer
após o arrebatamento. Almas na casa dos milhares virão a mim e o abismo entre o bem
e o mal será definido drasticamente. Isto é, quando a grande perseguição começar. "
Mas, Senhor, você disse "como nos dias de Noé, as pessoas vão se casar e darem-se em
casamento e tudo virá sobre eles de repente" ... como se dissesse, sem aviso?
Ele continuou: "Não, nos dias de Noé tinham muitos avisos. Mas eles ignoraram os
sinais e riram com desprezo, assim como fazem hoje. Esse orgulho deve ser quebrado, e
estes eventos irão dar-lhes a oportunidade que a geração de Noé não teve. Não sou o
Deus de Misericórdia? O que virá sobre eles de repente, é a tragédia e muitos não
serão salvos, não terão a oportunidade de se arrependerem, embora nenhum de vocês
conheçam profundamente até que ponto eu tenho batido nas portas de seus corações
durante suas vidas. "
Ele olhou nos meus olhos mais sério:
"Clare, eu não quero que ninguém pereça. Ninguém. Nem um sequer. A alguns serão
dadas esta última chance. Por que você acha que eu pedi a todos vocês que estivessem
orando por Misericórdia, por Divina Misericórdia? Você acha que suas orações
saltam fora das paredes? Não, suas orações têm comprado mais tempo, mais graça, e
mais misericórdia”.
"Mais uma vez, são os eventos que virão sobre toda a terra de repente, mas aqueles que
sobreviverem terão então a oportunidade de acordar e se arrependerem."
Portanto, estas coisas não vão afetar só a América?
"Não, meu amor, isso será sentido por todo o mundo. Estamos nos aproximando
daquele dia como nós falamos... O tempo está de fato terminando. Mas eu terei
misericórdia de quem eu tiver misericórdia e meu coração está partido por Meus filhos
perdidos . Ele exige que eu dê mais uma chance para o arrependimento, você colocou
as peças do quebra-cabeça bem, meu amor. Agora é hora de dizer ao meu povo:... dias
são deixados para vocês colocarem a sua casa em ordem "
Como é que nós saberemos que é o momento, Senhor?
"Lembra? Você vai chegar a um ponto de paz, paz profunda. Que em lugar você vai
saber. Será uma paz sobrenatural sobre tudo que vai se sentir."

Senhor, vou conseguir terminar os pen drives?
"Você irá."
E a movimentação dos pen drives, a propósito pessoal, vai ser uma coleção de todos os
ensinamentos realmente importantes para os deixados para trás, assim como a música
eso álbum Tethered. E, bem como coisas para a fé, como as coisas sobre Ron Wyatt e
suas descobertas com a Arca da Aliança e Exodus .Todas as provas que ele ganhou de
laboratórios. E alguns ensinamentos de outras pessoas que irão realmente ajudar.
Estes pen drives serão divididos em um índice, em categorias para que vocês possam ir
para cada categoria e olhar para o ensino que você precisa nesse momento - ou que eles
vão ser precisar. Eles serão capazes de encontrar as coisas, porque tudo será nomeado
de acordo com o assunto.
Então, eu estive trabalhando nisso, e tem sido muito difícil porque é enorme. Vai ser em
torno, Oh Deus, cerca de 15 gigabytes. A propósito, o conteúdo do pen drive deve ser
feito na próxima semana. Nós vamos deixar vocês saberem onde ele vai estar no nosso
site, e você poderá baixá-lo. Mas, a fim de enviá-los ao mundo em geral, vamos estar
oferecendo na Amazon e eles estabeleceram regras sobre os preços de distribuição. Já
está pago, por isso - eu acho que eles custam US $ 10 cada para fazer, mas vamos estar
dando-lhes fora, basicamente, para talvez US $ 4 ou US $ 5, dependendo do que
Amazon requer para a distribuição. Mas você sempre pode transferir o conteúdo do
mesmo, fora do nosso site.
O mesmo para os álbuns. Queríamos marcar os álbuns e os livros para baixo muito
baixo - mas eles têm certas regras. E se nós queremos que a distribuição vá em escala
mundial, o material será com eles. Então, por favor, perdoe isso. Mas você sabe que em
nosso site, tudo está em um download gratuito.
Isso vai ser um maravilhoso recurso extensivo, maravilhoso que as pessoas serão
capazes de colocar em seus telefones ou seus iPads. E nós escolhemos um pen drive,
porque vai armazenar uma quantidade enorme de informações com a menor quantidade
de energia usada para extrair as informações acima. E isso pode ser escondido - usado
ao redor do pescoço ou escondido em algum lugar, e ninguém terá ideia do que se trata
até que realmente o abra.
Bem, uma das coisas que nós sentimos que é importante, é que estamos deixando para
trás para algumas pessoas que conhecemos e para as crianças que não serão tomadas, é
uma manivela , uma manivela de energia. Como você usa às vezes estes rádios de
manivela e assim por diante. Eles colocam em uso energia suficiente para abastecer algo
como um telefone celular ou um IPad por tempo suficiente para que alguém seja capaz
de extrair as informações a partir dele. Então, essa é a razão pela qual estamos fazendo o
pen drive. É algo que eles podem ter com eles em qualquer lugar que vá e sempre ter
essa informação, contanto que eles tenham um pouco de eletricidade para carregar seu
telefone celular.
Estamos antecipando um inverno nuclear, que é uma razão pela qual vamos ter um
pouco de energia solar disponível para as pessoas. Mas para a maior parte, estamos
confiando em dispositivos de manivela para gerar energia para executar algo simples

como um telefone celular. Isso é um recurso que temos quase pronto, e eu realmente,
realmente quero terminar isso.
Então, eu perguntei ao Senhor, "eu vou terminar o envio dos pen drives?" Porque não só
temos que terminá-lo, mas ele precisa ser formatado e distribuído.
Então, ele me disse: "Você vai. E vai ser na distribuição, quando tudo acontecerá.
Lembre-se de que todas as minhas promessas para você são verdadeiras, Clare. O que
eu prometi, eu vou fazer. Eu lhe dei minha palavra, vou realizá-la . "
Oh, obrigada, Senhor.
E, a propósito, pessoal, tudo isso tem que ser feito em pelo menos 3 semanas. Tem que
ser. Não há nenhuma maneira que nos mostra que tudo estará feito antes.
Então, o Senhor continuou aqui: "Agora, dê seu coração à oração e trabalhe
diligentemente ao mesmo tempo. Termine esta corrida.”
"E para todos vocês, meu povo, eu digo: terminem a corrida. Não olhem nem para a
esquerda ou para a direita, não vagueiem! Não percam tempo! Estejam sobre o meu
negócio e quando eu chegar para vocês estejam orando ou trabalhando,.... ame e
sirvam na capacidade que os dotei. Aproveite ao máximo seus presentes nestes últimos
dias. Reúna tantas almas quanto possível em meus braços. Lançai a rede para águas
mais profundas para a pesca e estejam preparados para o trabalho duro em reuni-los,
pois naquela hora haverá uma última oportunidade de favor ... estejam preparados
para isso ".

