
Transcricao da Profecia dada a irma Valery durante uma conversa telefonica no dia 14 de 
setembro de 2019 
 
 
O dialogo se inicia assim:  

E hoje, todos nos estamos passando por um deserto espiritual. Tenho que dizer que espiritual                

também é o nosso fortalecimento porque é ai que temos que nos apresentar aos pés de Cristo.  

Hoje nos falamos com os irmaos, temos como nos comunicarmos, contamos sendo fortes uns com                

os outros, mas chegara o dia que estaremos sos. Irma, vai chegar aquele dia que nao poderemos                 

olhar para ninguém e neste dia tu tens que ser forte e firme no Senhor Jesus porque de ti dependeras                    

a salvacao da tua casa, da tua familia, a tua propria salvacao, irma. 

As vezes o Senhor permite o silencio para que nesse silencio possamos ver o que é estar no deserto                    

e é um deserto espiritual.  

E neste silencio devemos imaginar o nosso Senhor Jesus que estava neste deserto, estava la                

sozinho, sendo testado, sendo provado, passando por varias situacoes, humilhacoes, mas dentro            

Dele havia uma certeza. 

Nos aprendemos que no deserto nos nao deixamos de amar os nossos irmaos. Minha irma, a nossa                  

salvacao é individual, nos estamos sendo treinados para que sejamos fortes e no momento do abalo                

que nos temos que buscar a Cristo, a nossa primeira tendencia como ser humano é buscar o homem. 

A nossa primeira tendencia como ser humano é buscar o consolo no homem, com os irmaos,                 

certo? E certo, nao é errado, mas temos que aprender a buscar o nosso primeiro consolo no Senhor                  

Jesus, e Ele que nos consolara quando nao tiver mais luz, quando nao houver mais comunicacao,                

quando comecarem os “ai ai ai...” deste mundo. Ai nos nao teremos um irmao ou irma para falar,                  

vai ser diretamente com o Senhor, percebes? E como muitas coisas estao acontecendo é permissao               

do Senhor para o nosso refinamento. 

Devemos ser dependentes de Deus, na dor, na alegria, no choro, entendestes minha irma? (Uma                

pausa e no meio da conversa telefonica, a irma Valery passa estas Palavras de parte de Deus para a                   

irma): 

“Filha, Filha, filha este desanimo Meu Filho sentiu no deserto, este desanimo, esta tribulacao Meu                

Filho sentiu no deserto; esta dor, este desapego meu Filho sentiu no deserto; o sentir-se so Ele                 

sentiu no deserto, Ele sentiu fome, Ele sentiu sede, mas Ele perserverou porque sabia que Ele tinha                 

uma Casa para onde Ele iria voltar; Ele perserverou porque Ele sabia que o Pai Dele esta a espera.  

E como os soldados que vao para o Exército, que vao para a batalha, vao para a luta, mas eles                     

sabem que tem que perseverar, lutar para chegar até o fim, para voltar pra casa. O troféu deles é                   



ganhar a batalha, trazer a bandeira para o Pais deles, mas o vosso troféu é celestial, vosso troféu é                   

trazer convosco a coroa na cabeca e com voces muito mais, muito mais almas, voces estao passando                 

por estas dores iniciais agora porque o mundo vai passar por estas dores todas, o Mundo ira passar                  

pelo sofrimento, pela aflicao, pelo desespero, pelo desanimo, mas ai Meus Filhos irao entrar para               

salvar, para levar a a Palavra, irao entrar para levar o Sustento, irao entrar para trazer o amor que                   

tenho por Eles porque Eu nao vos desemparei, Eu nao vos deixei sos, Eu nao vos deixei orfaos,                  

estao todos passando por um refino, por uma escola, mas Eu nao desamparei nenhum, tendes que                

ter confianca em Mim. Confia em Mim, Filha. Confia em Mim. 

Eu nao te desamparei Filha, nao choras, nao choras, nao choras, Eu nao te desamparei nao Filha,                  

Eu olho para cada um, Eu olho para cada um. 

Muitos nesta horas estao sentindo a repreensao, estao sentido a exortacao, mas é o refino porque                 

voces estao sendo podados para terem discernimento, do que é certo, do que é errado; sao refinados                 

para verem as astucias, as armadilhas, como eles veem, como podem ser lancadas, como elas               

podem se infiltrar quando nao ha vigilancia, como devem se reunir. Um guerreiro quando vai para                

batalha ele leva as municoes, ele nao vai mal desemparado, ele também nao pisam no terreno de                 

qualquer forma, muitos andam de noite, outros durante o dia, mas verificam o por do sol, a lua, o                   

terreno onde vai pisar, tudo é escola. 

Vos nao estais sos, todos voces estao aprendendo porque a eletricidade vai cair, nao existira                

contato um com o outro, mas sim o meu Espirito, por isso buscai enquanto ha tempo; buscai                 

conhecer a minha voz enquanto ha tempo; buscai conhecer a minha voz enquanto vos digo, isto                

esta certo, aquilo esta errado, no momento em que o Corpo for disperso, for separado pela                

comunicacao, mas nao tirado da Minha Mao, mas tereis que saber reconhecer a Minha Voz. 

   Amem 

   Shalom 


