
Transcrição da mensagem dada a irmã Valery no dia 25 de maio de 2019              

durante hangout 

  

COLHAM OS ÚLTIMOS GRÃOS! 

  

Ah, povo! Abram os ouvidos! Abram os ouvidos! Colham os últimos           

grãos! Abram os ouvidos e colham os últimos grãos! Colham os grãos!            

Colham! Colham todos os grãos e as sementes! Colham! Eu já pus todas             

as variedades. Colham! A erva está a secar, as sementes! Reúnam os            

grãos! Alertem à Igreja toda! Reúnam os grãos! A semente está a secar!             

O solo está a ficar seco. Não há água no rio, não há comida! 

Alertem à Igreja. Alertem! alertem! Alertem! Alertem! Alertem!        

Alertem meu servo João! Alertem para ele reunir rápido! Rápido! Rápido!           

Rápido! Rápido! É urgente! É urgente! Todos aqueles que possam,          

reúnam urgentemente! Ouçam! Tirem toda cegueira! Alerta! Alerta!        

Alerta! Ai! A erva está a secar! E não está a secar de cima não, está a                 

secar de baixo pra cima. Está a secar dá raiz. Não é a folha, é a raiz que                  

está a secar. Ah! Vocês não estão atentos. Ah, igreja! Ah! Ah, esse             

mundo! 

Eu estou a levantar! Eu vos aviso! Preparem-se urgentemente!         

Preparem-se! Unjam as casas! Unjam os filhos! Unjam! Unjam! Unjam a           

vossa comida! Unjam a vossa água! Unjam as vossas vestes! Eu vou lhes             

mostrar o que está na casa que é pra tirar. Urgente! Urgente! Aquilo que              

não é Meu tem que ser tirado urgentemente! Urgentemente! O que é            

Meu não fica na casa do meu servo, o que é Meu tem que sair. Aquilo que                 

Eu disser que é para abrirem a mão, é pra abrirem a mão! 

Orem para a vossa casa! Orem para a vossa casa! Vem um            

despertar! Muitos vos irão surpreender na vossa casa! Muitos vos irão           

surpreender na vossa casa! Aleluia! Aleluia! 

E é no dia de hoje que Eu vos alerto! Estejam atentos no que Eu               

estou a falar: Preparem os vossos corações! Preparem as vossa vossas           

vestes! Preparem! Preparem! Eu vou passar Meu sangue em cada casa!           

Eu vou passar o Meu sangue em cada família! Eu vou revelar aquele que              

está escondido! Eu vou revelar aquele que está no oculto! Eu vou revelar             

aquele que se esconde e na vossa parentela. Aleluia! Porque eu ainda ajo! 

EU SOU Deus! Eu estou no comando de todas as coisas neste            

Universo. Eu vou vos abrir os olhos, os ouvidos, as bocas. Eu conheço, Eu               

esquadrinho os corações! Fica o alerta! Eu falo! 



As almas, as almas, as almas, é tempo de correr não é tempo de              

andar! É tempo de correr! Estou a escolher aqueles que deixaram tudo            

para trás por amor a Mim! Estou a escolher aqueles que rasgaram suas             

vestes! Estou a escolher aqueles que o coração está voltado para Mim!            

Estou a escolher aqueles que se vestiram de sacos de pano! Que se             

colocam nas brechas! 

Essas casas são Minhas! Eu vos chamei! Eu vos coloquei! Todo           

aquele que Eu levantei em cada casa, dobrará o joelho! Consagrem a            

vossa casa! Consagrem a vossa família: os pequeninos, os grandes! EU           

SOU DEUS, o cordão que Eu uno ninguém separa, portanto Eu uno é             

ninguém coloca à mão! Eu chamei um por um! Um por um: o pequenino,              

o grande. Pequenino todo levante caiu! Aquilo que está na Minha Mão            

ninguém põe a mão! Aquilo que tem o Meu Nome ninguém põe à mão!              

Aqueles que têm a Minha Unção ninguém põe a mão! 

Vocês estão surdos e não estão ouvindo! Passem a urgência para           

todos os irmãos! Eu disse que é urgente e é para fazerem! Ainda estão              

com dúvidas? Todo aquele que colocou dúvidas na Minha Igreja Eu vou            

tirar! A Igreja é Minha! E aqueles que estão na Minha Mão, ninguém toca! 

25 de maio de 2019 escrevam nos vossos cadernos: As casas são            

Minhas! Cada casa Eu escolhi! Unjam a vossa casa, desde o pequenino ao             

mais velho! Aleluia! 

Eu quero guerreiros! Eu chamei para a luta com a espada de fogo!             

Armadura! Eu coloco agora em vocês armadura de fogo para guerrearem!           

Muitos não lhe dão valor quando ela fala! Quem começa a reunião SOU             

EU e quem termina SOU EU! Eis que falei! 

 


