
Transcricao da mensagem dada a irma Valery no grupo Chat Remanescentes no dia 27 de               

setembro de 2019 

OS JUIZOS FORAM LIBERADOS 

 

Santo, Santo és Tu Senhor!... A Igreja que se posiciona!... Ahh Senhor Amado!... Ele vem, Ele                 

vem... 

  Os “Ai” vao comecar, todos aqueles que nao creram... 

Guarda os Nossos, clamo o Sangue de Cristo onde eles estiverem. Guarda a Tua Igreja, guarda a                  

Noiva, onde eles estiverem Soberano Deus de Israel, de Isaque e Jaco, guarda Pai!... Linguas               

estranhas.... 

Nao ouvem, nao ouvem, nao ouvem....linguas estranhas...muitos nao veem que Vou mexer, eis              

que o estrondo foi dado...linguas estranhas...nao ouvem a Palavra, nao ouvem....linguas estranhas... 

Filhos, Filhos, Filhos se preparem para se resguardar...linguas estranhas...acabou o tempo, acabou             

o tempo, acabou, acabou o tempo, esta liberado. Aos Meus Eu guardo e tem aqueles que nao                 

ouvem. Outros nao ouvem, outros nao ouvem, preferem nao ouvir, preferem a voz do mundo. 

Ai, ai, ai..Filha Eu to contigo, Filha Eu to contigo, Filha Eu to contigo nao temas! Eu te chamei                    

assim como tu estas! Eu sei as imperfeicoes de cada um pois Eu sei que nenhum de vos é perfeito,                    

mas Eu guardo e livro cada um de voces porque voces tem apresentado seus coracoes. Na                

sinceridade do coracao de voces tenho visto que tem rasgados as suas vestes, os seus coracoes, tem                 

Me entregado as vossas casas, vossas familias e por amor de vos Eu vou livrar. Mas ai daqueles que                   

nao obedecem, que nao ouvem, eles nao sabem o que vem ai!  

Oh! Oh! Vira repentina destruicao! Vira repentina destruicao! Ai! Eis que o mundo nao sabe o                 

quem vem ai! Nao sabem o que vem! Os grandes deste mundo estao se preparando, mas eis que                  

ponho a Minha Mao contra tudo o que eles tem feito, mas os Juizos ja foram liberados! Ja foram                   

liberados! Ai que os caes uivam porque eles sabem o que vem por ai! Ai que os caes uivam porque                    

eles sabem o que vem por ai!  

A Mao do Senhor vai pesar! A Mao do Senhor vai pesar! Eis que senti o abalo da Terra,                    

estremeceu, caiu! Estremeceu, caiu! Ai que os “Ai” vao comecar! Ai! Ai que os “Ai” vao comecar! 

De repente estava eu na cozinha e senti o estrondo (Valery comentando)! Ja aconteceu no mundo                 

espiritual so falta acontecer no mundo fisico!..linguas estranhas...tem irma na cozinha? Tem irma na              

cozinha? Tem irma?...linguas estranhas...acabou o tempo, acabou o tempo! Eu colocarei estas            

gravacoes na sala de oracoes. Ele diz: Filha passa a Palavra para os Meus, passa a Palavra. Nao ha                   



tempo de parar a Palavra, Ela tem que ir! Até aqueles que nao ouvem, a Minha Agua bate na pedra,                    

Aqueles que se deixarem curar, vao ser curados, mas aqueles que nao quiserem, Eu nao posso                

obrigar porque o livre arbitrio foi dado desde o primeiro dia. 

Ai! Ai! Ai! Ai! Que inquietacao de espirito, que inquietacao de alma! Pai, que agonia,                

Senhor...linguas estranhas...os portais estao abrindo...Jeova, Senhor! Ai! Ai! Nao estao vendo, nao            

estao vendo! Nao estao vendo! Eis me aqui Pai! Aleluia Pai! Guarde Meus Irmaos em Cristo!                

Misericordia! 

Arrependam-se! Arrependam-se! Arrependam-se! Os juizos foram liberados! Na boca dos servos,            

a ultima trombeta foi dada. Aquele que tem ouvido, tem temor a Deus, tem temor a Cristo, ouca os                   

alertas! Glorias a Deus! Aleluias! 

 

 

 


