
Transcrição da mensagem dada a irmã Valery no dia 7 de outubro de             

2019 

 

CHAMADOS PARA CASA 

 

 Estou Eu evangelizando juntamente com vocês, Meus Filhos; estou         

Eu chamando para Casa, juntamente com vocês, Meus Filhos todos          

aqueles que saíram da Minha Presença, chamando Estou Eu usando os           

Meus Servos para clamar, para intervir pelos irmãos que se desviaram de            

Minha Presença, Estou Eu juntamente com vocês, Meus Filhos, dando          

abertura e oportunidade de se voltarem para Mim, aqueles que estiveram           

em Minha Presença, perdoarem-se a si próprios; pedirem perdão pelas          

falhas que cometeram, pelos pecados que cometeram, isso é santificar          

novamente em Minha Presença. 

 Estamos todos a trabalhar para o Reino de Meu Pai, eis que nos             

últimos dias, Estou Eu semeando juntamente com Meus Filhos, daqueles          

que se dispõem em Minha Presença para ganhar almas. A semente está            

sendo lançada em terra, umas caem em terra seca, outras caem terra            

que aceita. 

 Nesta última chamada, muitos corações têm aceitado as sementes,         

muitos têm aceitado a semente da Minha Palavra, a semente do           

arrependimento, a semente do perdão, muitos têm aceitado o chamado          

da transformação, da santificação. Não desistam Filhos! Sigam adiante         

quando Eu digo a transformação está ocorrendo de dentro para fora. 

 Muitos dos Meus Filhos entenderam o título como título somente,          

mas o título é o Eu próprio, o desfazer-se de sua vontade, da carne, dos               

seus desejos deste mundo, desfazer-se perante a Minha Presença, estar          

na Minha Presença implica sacrifício, implica obedecer, implica abandonar         

caminhos que outrora levavam para a perdição. 

 Muitos dos Meus Filhos dizem Pai! Eles não chamam Meu Nome           

Senhor Jesus. Eis que Eu estive no mundo e no meio dos fariseus             

disseram que eu falava a palavra de belzebu, assim é convosco! Nao esta             

escrito na Minha Palavra, que vós passais pelo mesmo que Eu passei?            

Então muitos não se admirem se chamam de loucos, que digam que nao             

estao a falar da Minha Palavra, que nao estao a falar o que vem de mim,                

que muitos pensem que estão a falar a voz do inimigo, aconteceu comigo,             

acontece com vocês e acontecerá muito mais ainda.  

 O que está no Espírito entenderá as coisas do Espírito, o que está             

na carne entenderá as coisas da carne; o que é do mundo entenderá as              

coisas do mundo, o que é Espírito entenderá as coisas do Espírito. 



 Por causa do Meu Nome vocês serão blasfemados, por causa do           

Meu Nome vocês são insultados, por causa do Meu Nome vocês serão            

cuspidos, por causa de Mim, por Meu Amor, por salvação de Almas vocês             

serás esbofeteados. 

 Perseverem, perseverem porque a Mim me perseguiram e a Mim          

me crucificaram e eis que acontece nos dias de hoje, todos aqueles que             

Eu coloquei como Atalaias, vozes do Mundo são perseguidos sim! Serão           

perseguidos sim porque o mundo não aceita a verdade, o mundo não            

aceita a voz da verdade, o Espírito que fala, não é a carne, é o Espírito                

que fala, que testifica Minha Vontade. Sigam adiante Filhos, sigam          

adiante, corram para semear a Palavra no dia de hoje, aquele que aceitar,             

vocês plantam porque o Meu Espírito testifica em cada um que aceita a             

Minha Palavra. 

 Aqueles que são Meus atenderão ao Chamado, aqueles que são          

Meus se arrependerão, aqueles que um dia me conheceram e se           

desviaram, entram em arrependimento sincero de coração, coração        

contrito; sedentos da verdade; sedentos da santificação; se separam do          

mundo, eis que não andam mais com os ímpios, andam no meio dos             

ímpios, não fazem a vontade deles e andam no meio deles para ganhar             

almas para o Meu Reino. 

 Eis que muitos que se dizem que não crêem em Mim estão a se              

converter neste mundo, no mundo árabe, no mundo dos muçulmanos.          

Agora está invertendo, quanto mais são perseguidos, mas estão a se           

alinharem; quanto mais estão sendo perseguidos, mas eles se entregam. 

 Oh Meus Filhos Amados! Eu vos amo e estou convosco em todo            

momento, em todo lugar, eis que falo. Shalom! 
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