God's High Tech Weapon against CERN technologies & demon-aliens (A
Arma mais avançada de Deus contra as tecnologias CERN e demônios
alienígenas)
Portuguese title: Jesus fala sobre a partícula de Deus || Bóson de Higgs
Que o Senhor os abençoe querida família, hoje é dia 09 de Julho de 2015.
Um de nossos irmãos postou um link nos comentários com várias
explicações sobre a CERN, e um dos fatos sobre a CERN é que eles
mencionam um muro para a dimensão espiritual, nós chamamos isso de
véu, e a CERN está tentando destruir esse “muro”.
E o Senhor falou sobre isso nesta noite, e sobre algumas coisas que também
irei citar aqui. Depois que eu estive em adoração por um tempo, o Senhor
me mandou ficar quieta porque ele queria falar comigo. E Ele disse: Sim
Eu quero falar com você sobre o colisor Hádron, porque essa tecnologia
está sendo amplamente utilizada em lugares diferentes cada vez que
querem iniciar uma guerra.
A razão pela qual alguns motins nunca aconteceram na Carolina do Sul, é
porque as pessoas voltaram-se para Deus. Eles viram além do pano de
fundo para incitar a anarquia e se recusaram a cooperar. E quando se
voltaram para mim, eu coloquei um freio nas energias usadas para provocálos.
Clare, esta máquina tem sido usada vez após vez em todo o mundo para
incutir o pior tipo de ódio e amargura, e para incitar as pessoas a matarem,
isso é um procedimento operacional padrão. Mas quando um povo está
mergulhado em Mim, quando se voltam para mim, essas obras malignas
não vão muito longe.
E posso dizer que se eles aumentarem seus ataques em 10 vezes, eu irei
frustrá-los em 11 vezes. Eu não permitirei que as pessoas sejam tentadas
além de sua capacidade de resistir às tentações, eu darei uma saída.
Essa é minha promessa e Eu irei mantê-la. A sabedoria e a solidariedade do

povo podem colocar um fim a algo que poderia ter sido um grande banho
de sangue, e em vários motins que poderiam causar a ler marcial. Este é o
desafio agora, porque esses tipos de estímulos públicos irão aumentar e ao
menos que as pessoas se voltem para mim, elas cairão em esquemas de
homens e mulheres do mal.
O que Eu estou ensinando a vocês é tudo o que vocês realmente precisam
saber. Eu os amo, e como vocês me amam em troca, nós ficamos nessa
relação de amor entre nós. O que os poderes por trás do colisor estão
tentando fazer, é basicamente reduzir as pessoas a uma mentalidade de
animais, para se voltarem contra si mesmas e se matarem uns aos outros.
Mas eu nunca, jamais permitirei que esses poderes prevaleçam quando uma
vida se voltar para mim. É por isso que o inimigo está tentando encontrar
uma maneira de cortar da mente a parte do cérebro que se comunica
comigo mais claramente. O que eles não entendem é que eu sou onipotente
e eles não podem parar a minha comunhão com uma alma. Eu vou
atrapalhar suas tentativas de cortar as almas de mim. Como está escrito:
Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou
perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo ou a espada?
Como está escrito: Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias; somos
considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas
somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou.
Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem
demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a
altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz
de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Esta Palavra escrita está, e nada será capaz de desafiar esta Palavra. Quem
é que pensa que poderá destruir o que EU criei? Algum demônio Príncipe?
A própria existência de um demônio Príncipe depende de minha energia
sustentável, os seus próprios dias estão numerados e eles sabem disso, o
que ele não poderia fazer em seu reino demoníaco ele recrutou homens
insensatos para realizar para ele.

Mas Deus não se zomba. Eles podem desmontar, Eu vou remontar.
Então eu, Clare, vi uma partícula que estava sendo retirado do "muro",
como eles chamam, para que o muro se desintegrasse e de repente eu ouvi
um estralo atrás e no lugar da partícula retirada foi colocado algo
parecendo cimento de borracha. Então Jesus disse: Não importa o quanto
eles se esforcem tentando, eles simplesmente não poderão dominar o plano
de Deus.
Eu vou intervir de novo, e de novo e de novo. Eles estão desperdiçando seu
tempo e satanás está se divertindo às suas custas, às custas de seus esforços,
na esperança de que eles continuem o alimentando com tecnologia até
desmanchar o muro. Mas satanás sabe que seu tempo é curto.
Eu tenho todo o tempo do mundo para jogar esse jogo, enquanto dou os
toques finais naqueles que são a Minha Noiva.
Oh meus amados, você não vê? Eu estou sustentando você! A única coisa
que mantém o Universo no lugar é o meu amor, se eu deixasse de amar,
nada nem ninguém existiria. A criação toda implodiria e deixaria de existir.
E é essa partícula do amor que eu tenho semeado em seu coração, essa
partícula é a chave para manter-se estável quando essas armas são usadas
contra você.
Quando você sentir uma vontade incontrolável de odiar, lutar, e cair nessa
armadilha, lembre-se do meu amor em sua mente, pense em meu rosto,
bloqueie essas coisas ruins com o meu amor, porque eu estarei lá com você,
naquele momento crucial, para fortalecê-lo e para frustrar o ataque do
inimigo e para fazer ele desaparecer.
Eu devo lhes dizer algo minha família: Eu vivo em você. Você não tem que
ficar procurando por mim no céu ou na Terra. Eu estou vivendo dentro de
você o tempo todo. Não confunda “me ver”, com “me ter habitando em
você”. Estou sempre, sempre, sempre presente para você, bem aí dentro de
você, EU SOU.

Eu posso me manifestar em qualquer forma e altura que eu quiser diante
dos seus olhos. Muitas vezes, durante a adoração em sua congregação, eu
escolho me manifestar, mas cada pessoa me tem morando dentro de si, é
por isso que vocês têm poder para vencer o inimigo, porque eu não os
deixei órfãos nem por um segundo, eu habito em vocês continuamente.
Então, quando acontece de você me ver, não é porque eu “vim do Céu”
para visitá-lo, mas sim porque eu me manifestei, Manifestei meu tudo,
minha presença, para os seus olhos espirituais naquele momento de tempo.
Então pare de me considerar um Deus distante, fale comigo em seu
coração, que é onde eu resido. Mas voltemos a falar do colisor.
Em todo o mundo estes instrumentos de destruição estão sendo fabricados
em mini-armas de pequeno porte. E como vocês podem perceber, mais e
mais países estão sob a influência e fúria dessas máquinas, mas lembre-se:
o amor vence tudo.
Com a partícula do amor que eu coloquei em você, você prenderá toda
onda de violência quando estamos juntos. Está vindo para este mundo uma
onda de violência e criminalidade sem precedentes agitada por essas
criaturas do mal e a comunidade científica é desprovida de uma
consciência. De fato, muitos da comunidade científica são habitados por
entidades demoníacas, que são anjos caídos que orquestram a morte da
humanidade sob o pretexto inocente de “exploração científica” e
“descobertas para beneficiar a humanidade”, isso é o que eles dizem.
Mentiras, mentiras, mentiras... tantas mentiras.
A única coisa que Satanás faz bem, é mentir. E estes homens foram
enganados quase a um ponto sem retorno. Mas o que eu quero deixar claro
aqui é o que eu disse a você todo o tempo: O amor conquista tudo, até
mesmo as elites em ciência e tecnologia. O amor facilmente conquista eles
também.
Então eu estou chamando meu povo para colocar isso de maneira sólida em

suas mentes: Eu vivo, respiro e circulo em você e você vive, respira e
circula em mim!!!
Suas orações são ouvidas no exato momento em que você ora! Não existem
atrasos! Eu estou imediatamente ciente, e além disso, já sei de antemão o
que você irá orar, eu estou tão pronto para ouvir suas orações... Eu estou
presente para você, e nada pode conquistar uma alma que escolheu viver
para mim. Então eu desejo que você pare de ter medo dessas coisas!
Não tenha medo! Use a autoridade do meu nome sobre essas coisas e
especialmente sobre a sua própria carne. Tome autoridade sobre suas
tendências carnais para retaliar, deixar a ira crescer, ficar amargurado, ficar
ressentido. São essas coisas que podem conquistar você, e não alguma
tecnologia alienígena. Tenho dado isso em tuas mãos: O próprio poder do
amor. Então agora, você deve usá-lo.
E você me pergunta: Como?
Eu lhe respondo: Ao escolher o amor ao invés do ódio. Ao escolher perdoar
ao invés de revidar. Você será testado a cada passo, todos os dias a você
serão dadas chances de crescer em amor, essas chances são as respostas que
você me pediu e lhe serão dadas.
Porque o amor conquista tudo, e isso não é coincidência. Eu estou
treinando você para responder em amor. Alguns de vocês serão arrebatados,
outros ficarão. O amor é a única forma para vencer o mal. Eles podem
acabar com seu corpo, mas nunca chegarão à sua alma.
A tecnologia de ponta do inimigo serão apenas aqueles corpos sem alma
que ele irá colocar naquele grande campo de batalha. Todos eles não têm
uma alma humana, ao invés disso são soldados sintéticos, não são da
origem de Deus, são fabricados como se fabricam bonecas, exceto que é
utilizada uma tecnologia muito superior, que os faz parecerem seres
humanos.
Eles são habitados por demônios. Você vê... há tanta coisa que você não
entende sobre o Antigo Testamento, quando foi dada a ordem para destruir

homens, mulheres e crianças. A infestação demoníaca, até mesmo em uma
criança que parecia inocente, foi horrenda.
Até mesmo os animais foram poluídos. Sociedades inteiras foram
corrompidas a um ponto sem retorno, e quando um israelita casava fora de
sua origem, ele corrompia tudo sobre ele, mas especialmente, corrompia a
conexão com Deus, que havia sido suprimida na criação.
Quando você rastrear os verdadeiramente maus na história, você descobrirá
que em algum lugar de sua linhagem alguém que acasalou com demônios.
Meus filhos, eu os instruo neste dia: Escolha o amor ao invés do ódio,e
você nunca será conquistado. Agora é o tempo de exercitar essa virtude
mais do que nunca antes. Cada dia eu digo a você novamente: Escolha o
amor ao invés do ódio.
Não se comprometa com o inimigo, mas o conquiste pelo amor. É claro que
Eu estou neste momento transmitindo-lhe a sabedoria e a moderação para
ser livre o suficiente para escolher o que é certo. A escolha é de sua
vontade. Eu vou guardá-lo com minha graça sempre e em todos os lugares.
Agora você sabe que você será feliz se colocar em prática o que aprendeu.
Translated by Rosaine Dalila Scruff

