
Mensagem dada a irma Valery no dia 18 de setembro de 2019 sobre a CHINA  

 

CHINA (mensagem de teor forte, não aconselhável para ler na presença de crianças) 

 

China, China, China, China...eis que as tuas muralhas escondem a podridao, eis que as tuas                

muralhas escondem a podridao! Tens tu perseguido os Meus, mata os Meus, chacina os Meus..Eh               

China. Aqueles que perseguem os Meus quando chegam em casa se transformam, eis que tiram as                

mascaras e se transformam em inimigo verdejante. 

ESTA MENSAGEM E MUITO FORTE PARA AS CRIANCAS, E MUITO SENSIVEL: Alerto             

os Pais na hora de ouvir esta mensagem:  

China tens tu matado os Meus, tens tu matado os Meus Inocentes, tens comido a Minha Criacao.                  

Eis que é abominavel aos Meus Olhos, és abominavel aos Meus Olhos. Geracao que vem desde a                 

blasfemia de Caim, desde a blasfemia que vem dos tempos de Noé, os Meus Filhos sabem que                 

geracao é essa.  

Comem a Minha Criacao. Eiia! Pois que os teus dias do fim serao terriveis. Eu que colocarei fogo                   

nesta nacao e nao sobrara muralha sobre muralha porque todo esconderijo sera visitado pelos Meus               

Anjos e Eu libero. Todos aqueles que perseguem os Meus Pequeninos, aqueles cujo o coracao Me                

aceitaram nesta nacao; assim como a Coréia voces conhecerao a Minha Mao porque tens torturado               

os Meus, massacrados os Meus, tens cruxificado os Meus e Eu tenho visto a vossa perseguicao para                 

com os Meus.  

Eis que vos estais aflitos nos ultimos dias querendo impedir a Minha Palavra e a Minha Vontade,                  

mas aquele que nesta nacao Me aceita no dia de hoje, ele tera salvacao porque a Minha Palavra nao                   

volta vazia. Eu sopro nesta nacao no dia de hoje.....e eis que Eu fortaleco os Meus Pequeninos. Ai                  

de vos, raca de viboras e serpentes, nao havera palmo de chao na face desta Terra onde voces se                   

esconderao. Meus Filhos, aqueles que conhecem pelo Meu Nome, que ouvem a voz do Meu Som,                

do Meu Espirito permanecam fiés até o ultimo dia porque Eu Sou convosco e a Minha Paz eu Vos                   

dou.  

   Shalom.  

YESHUA HAMASHIA 

 

 


