
Transcrição da mensagem dada a nossa irmã Valery no dia 13 de outubro             

de 2019  

AS CRIANÇAS E A CIÊNCIA 

 

 O Abraão, filho da nossa irmã Valery durante uma conversa com ela            

hoje de manhã, comentou o que aprendeu na escola sobre aquecimento,           

planeta, vulcões. Daí, ele partiu para falar sobre as transformações da lua            

vermelha e o sol, e quando o sol ficará vermelho! Acrescentou palavras            

sobre buraco negro; o magma da Terra sendo aquecido por Marte e pela             

explosão do sol que torna o nosso planeta aquecido! No final ele diz:             

Busquem a salvação e corram! A mensagem veio logo a seguir. Gravação            

realizada pela irmã Valery: 

 Eis que Eu usei a boca da criança para alertar este mundo através             

daquilo que vocês idolatram que se chama Ciência, pois eis que o que ele              

tem aprendido na escola, ele vos explica e as coisas acontecem porque Eu             

estou alertando o mundo, o que vai acontecer com este planeta que se             

chama de Terra. 

 Eu estou usando grandes e pequenos para alertar, para despertar.          

Ainda tem tempo para duvidar? Meu Pequenino mostrou o que vai           

acontecer neste planeta que se chama por Terra. EU SOU uso a boca das              

criancinhas para alertar aqueles que ainda dormem. 

Tenho Eu colocado fala nas bocas de bebês que acabaram de           

nascer, tenho Eu colocado entendimento maior na boca dos Meus          

Pequeninos, eis que Eu tenho levantado os desconhecidos deste planeta          

que se chama por Terra para alertar aqueles que se acham, aqueles que             

tem títulos porque eis que no templo do coração deles tem a Minha             

Palavra, a Minha Bíblia está no templo do coração deles porque são Meus             

Servos Inocentes espalhados pelo mundo afora, eis que o Meu Espírito flui            

neles porque neles há inocência, mansidão da obediência. 

Tenho Eu usado os Pequeninos, tenho Eu falado em todas as línguas            

neste planeta que se chama por Terra, vós não estais atentos. Acaso            

saberão estas crianças as coisas maiores? Pois que Eu tenho colocado o            

Meu Espírito, a Minha Vontade, o Meu Querer na vida deles, no            

entendimento deles, na boca deles para vos alertar. Oh vós cidadãos           

deste planeta que se chama por Terra. 

Eis que o Meu Servo Pequenino falou! Ai! Muitos de vós se deixaram             

dominar pelo mundo. Acaso saberá um criança que acabou de nascer           

sobre a criação deste mundo? Pois que EU SOU permito tais coisas para             
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que vós saibais que EU SOU que falo pela boca das Minhas Criancinhas ,              

as quais Eu guardo. 

E preparem-se planeta Terra, porque eles serão recolhidos para         

Mim! Não verão eles as abominações desta Terra porque são os Meus            

Inocentes. 

Eis que falei. Shalom! 

ABBA PAI 
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