
Transcrição da mensagem dada a irmã Valery no dia 12 de setembro de             

2019 

 ATAQUES. MÁSCARAS CAINDO. 

  

 Eis que Eu tenho vos alertado: Coloquei Anjos nas vossas portas!           

Os Anjos estão nas vossas portas. As vossas casas estão demarcadas, vós            

sois guardados pelos Meus Anjos porque as investidas são muitas. Vocês           

têm sido guardados por Mim! Os Meus Anjos têm estados em vossas            

portas, eles têm sido redobrados porque os ataques são muitos e muitos            

dos ataques vocês não vêem e nem sabem a que horas eles são lançados,              

porque eis que Eu tenho guardados os Meus! 

 Eis que Eu tenho guardado os Meus Pequeninos porque muitos          

ataques também foram contra os Meus Pequeninos e Minhas Crianças,          

mas Eu entrei com providência. Eu entrei com providência nestas          

Crianças que adoeceram nestes dias; ficaram doentes porque o inimigo          

atacou elas, mas eis que Eu Sou Deus na vida delas. São Meus             

Escolhidos, Eu os guardo, Eu os livro, Eu os protejo. Nos Meus ninguém             

toca e se toca, Eu desperto os pais para entrarem para a batalha, para a               

guerrilha! 

 Eis que Eu tenho convocado a Minha Igreja, a Minha Noiva para            

estar em Minha Presença, eis que tenho convocado o jejum. Muitos não            

ouvem, tenho Filhos bradando pelo mundo afora, mas não ouvem! Não           

ouvem! Não ouvem! O sol do mundo os ofuscam, o brilho do sol os              

ofuscam. Preferem a carne ao Espírito, mal sabem muitos que a carne vai             

perecer para onde irá o Espírito, para onde irá a Alma. 

 Tem mais amor a carne do que amor ao Espírito, a própria Alma.             

Eis que têm sido enganados por muitas vozes que andam dispersas, eis            

que Eu estou passando a Minha Mão porque as máscaras vão cair e já              

estão a cair! Já a estão a cair! Aquilo que está lá dentro não está               

aguentando o Meu Espírito e Meu Fogo Santo porque Eu Sou Santo e toda              

mácula que tiver dentro de cada um vai sair porque Eu revelo! Eu revelo! 

 Os Meus Átrios são Santos! Podem vocês orarem mas se existe           

algo, Eu revelo porque Eu Sou que vejo todas as coisas e conheço todas              

as coisas porque sois Minha Criação. Acaso a Criacao conhece a obra do             

Criador? Aproximam-se coisas terríveis deste Planeta que se chama por          

Terra, mas muitos não querem ouvir, estão sendo entregues a suas           

próprias vontades porque eis assim o desejo dos seus corações. 



 O que está oculto, Eu revelo! Ninguém enganará os Meus          

Pequeninos e a Minha Noiva que estiver desperta, verá e entenderá que            

Eu Sou estou colocando a Mão. Estou Eu colocando a Mão em muitos,             

estou Eu colocando a Mão em muitos dentro e fora deste Planeta que se              

chama por Terra. Estou Eu chacoalhando o Espírito, o entendimento, a           

mente. Estou Eu chacoalhando, comprimindo-os e trazendo-os na Minha         

Presença para que no dia que se chama de hoje, tomem posições! 

 A lei do livre-arbítrio, a balança está aberta. Quem tiver ouvidos,           

que ouça o que o Espirito fala a este Planeta que se chama por Terra. São                

barcos de salvação, são os últimos de barcos de salvação antes do            

Grande Chacoalhar. Aquele que se humilhar e fizer a escolha em Mim            

tenho Anjos a postos para os resgatar. 

 O tempo acabou! Não esperem pelo sofrimento! Não esperem pelo          

sofrimento! Não esperem passar para a tribulação para que muitos se           

arrependam. Eis que o fardo agora é leve, não esperem pelo jugo do peso              

do Planeta Terra. A escolha é vossa, Meus Filhos. Eu vos amo, mas eis              

que a escolha é vossa. Falo no dia de hoje, estejam atentos! Tenho             

alertado, estejam atentos ao engano porque aqueles que se chamam          

donos da Terra estão liberando o engano. 

 E Eis que os Meus Pequeninos Eu tenho guardado na Minha Cúpula            

Santa. Falo no dia de hoje, com  todo o amor por toda a humanidade. 
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