
Transcrição da mensagem dada a irma Valery durante uma oracao matinal no            

dia 26 de setembro de 2019 

 

 

Aiii, aiii, estejais prontos! Filho chegou a hora, chegou a hora, chegou a              

hora! Estou Eu separando o trigo do joio porque chegou a hora, vou passar a               

peneira na face desta Terra porque chegou a hora, chegou a hora! Muita             

zombaria tem acontecido, zombaria dos Meus Filhos, zombaria dos Meus          

Profetas, zombaria dos Meus Mensageiros, zombaria dos Meus Pequeninos. 

Eis que eles se preparam, todo o cenario mundial esta montado! Todo             

cenario mundial esta montado naquele Parlamento onde eles falam. O cenario           

esta montado; uns falam contra, outros falam a favor, mas todos eles            

trabalham para o mesmo. Todos eles tem o mesmo objetivo, isso tudo faz             

parte de um plano e aqueles que nao vencem, entretem, sao entretidos com             

essas informacoes. 

Aqueles que nao vencem sao entretidos com estas informacoes e fazem eles             

dormirem, mas eis os que se assentam naquelas cadeiras nao sao Meus;            

passam informacao para o mundo, mas tudo faz; mas eis que eles nem             

imaginam o que Eu farei com os planos deles porque Eu vejo todas as coisas,               

nada passa despercebido na face deste Planeta. 

Toda raca, todo animal vivente feito neste planeta foi feito pela Minha Mao; a               

Minha Mao formou a Terra, eis que enganarao a muitos, mas Eu Sou o Criador,               

Eu Sou Aquele que soprou o folego de vida nesta Terra, eis que chegou a hora                

de separar o joio do trigo. 

Meus Filhos, preparem vossas casas, os Meus serao guardados! Renovem os            

estoques, unjam as casas, andem em Espirito porque nada passara          

despercebido aos Meus! Nada passara despercebido aos Meus!  

Eis que todo infiltrado, todo aquele que se levantou contra os Meus             

Pequeninos, todo que se levantou em zombaria, em descredito, em demerito,           

a Minha Mao comeca a pesar, pois eis que Eu abro a Mao porque tendes sido                

arrogantes, escarnecedores, difamadores, mentirosos; muita treva ha em        

vosso coracao, é a vossa escolha! 

Meus Filhos, eu vos amo, mas a Balanca da Minha Justica comeca a pesar.               

Qual é o pai que nao exorta um filho? Qual é o pai que nao repreende um                 

filho? A muitos estou dando Eu a oportunidade, mas muitos a desprezam. Por             

amor ao Meu Filho e a Noiva ainda ha porta aberta; pelas oracoes do Meu Filho                

e a Noiva, ainda ha porta aberta para aquele que se humilhar e se vestir de                

saco de pano porque chega! Aquele que fez a sua escolha, montou sobre a sua               

propria cabeca cinzas e brasas vivas. O que plantais, o que semeais, colheis! Ai              

de quem brinca com a Minha Palavra! Ai, ai ai!.... linguas estranhas.... 

Vou sacudir a Terra, vou sacudir e vou para abalar as estruturas desta Terra,               

eis que Eu guardo os Meus, onde esta um Pequenino, Meu Recolhido, Meus             



Anjos estao la para segurar o chao e o teto porque os Meus Eu Amo, os Meus                 

Eu protejo.... linguas estranhas.... 

Ai dos zombadores, ai dos zombadores, ai dos zombadores, correrao neste            

Planeta de um lugar para outro e nao acharao, nao acharao lugar para se              

esconder porque os Meus Olhos estao passando neste momento na Terra,           

Estou olhando para cada um; uns estao dormindo, outros festejando, outros           

comendo, uns estao casando....linguas estranhas.... 

Ai a Minha Filha tem pedido, ai a Minha Filha tem pedido e por amor aquela                 

alma Eu vou mexer, por amor aquela alma Eu vou mexer, minha Noiva tem              

pedido...linguas estranhas... 

Nao ponha os teus pés naquele sitio (lugar)... linguas estranhas...pés santos            

nao entram naquele sitio (lugar)...linguas estranhas.... conhecerao a Minha         

Mao porque tenho dado amor ao Meus Filhos, Eu guardo os Meus Filhos, Eu              

amo os Meus Filhos, mas a Minha Palavra com Meu Espirito nao! 

Muita blasfemia se tem feito na face da Terra, comercializam a Minha Palavra              

como se nada valesse; brincam com a Minha Palavra; rasgam a Minha Palavra;             

as coisas que tem feito com a Minha Palavra e Eu tenho visto, tem invertido a                

Minha Palavra.  

Hei que o mestre deles é outro! Tem pedido a hora deles, mas nos Meus                

ninguém toca, Eu liberei, muitos tem sido tocado pelo proprio mestre deles            

porque a escolha foi deles, a escolha é deles, a Minha Casa é Justica, a Minha                

Casa é Santa, ninguém entra nos Meus Atrios sem santificacao...linguas          

estranhas.. 

Minha Noiva se preparem, tenho Eu alertado ao longo de tempos, ultimos             

preparativos, ultimos preparativos! Breve, breve, breve muitos serao pegos de          

surpresa, muitos, mas vou acordar a muitos para o Primeiro Amor, 

Com amor eterno de Pai, vos amo incondicionalmente Meus Filhos, eis que             

falo 

 

ABBA 


