
Mensagem sobre visão de híbrido dado concomitantemente a irmã Luana          

e a irmã Valery durante conversa telefônica no dia 13 de outubro de 2019 

  

HIBRIDO 

  

 Acaso o homem conhece o Meu Proceder, o Meu Agir? Continuam a            

desconfiar, continuam a não crer na Minha Palavra! Crerão quando verem           

com os próprios olhos! 

 Eis que tu testificastes Filha Minha (Luana) o que a Minha Filha            

daqui também viu! Eis que a tua boca falou um homem híbrido, eis o que               

a Minha Filha daqui viu e tu testificastes, tu falastes híbrido antes sequer             

dela abrir a boca porque Eu mostrei e ela viu olhos pretos e capa preta.               

Filha Minha tu acabas por confirmar pela tua boca o que tu vistes: olhos              

pretos! 

 Vigiem! Vigiem! Vigiem porque muitos estão dormindo em pé com          

os olhos acordados! Corrupção espiritual! Podes passar para as tuas irmãs           

que estão no grupo para elas saberem!  

 Alerta a Minha Serva porque este ai que chega de mansinho           

também. Olhai para ele com olhos de ver porque não aguentará o Meu             

Fogo Santo! Eis que os enviados acabam de chegar, esses enviados não            

tocarão no fio de cabelos de Minhas Filhas! 

 Eis que fostes testificado pela boca da Minha Serva Esmeralda, que           

Eu testifiquei aquilo que Eu já tinha mostrado a umas, mas que tinha que              

ser testificado pela boca porque vós sois apartadas uma das outras, mas            

eis que a Palavra que passa em uma passa em outra e quando se              

ajuntam, vocês confirmam! 

 Não duvidem! Os que duvidam se perderão! A vós tenho confirmado           

uma para outra porque Meu Espírito testifica numa e outra, sem antes vós             

falardes, vós comunicardes e falais exatamente a mesma coisa! 

Doravante permitisse Eu falassem a mesma hora e o mesmo momento,            

falariam a mesma coisa porque é o Meu Espírito Eu Sou dentro de cada              

uma de vós, na vossa casa, na vossa parentela porque tenho santificado a             

vossa casa por isso alerto para que não coloqueis pés estranhos que            

andam pelo mundo afora que andam dentro da vossa casa porque elas            

são consagradas e purificadas para Mim! 

 São Átrios Santos que Eu entro, por onde passo! São Átrios que Eu             

visito durante a madrugada! São Átrios que onde Eu descanso, onde Eu            

sento e Me comprazo na mesa e na cadeira porque vós tendes uma             

cadeira levantada na vossa mesa para que Eu Me assente porque vós            

destes abertura para a vossa casa por isso Eu entro na vossa casa com a               

vossa permissão pois eis que Eu bati na porta; vós abristes a porta para              

que Eu entrasse! Eu entrei e onde Eu habito não habita estranho! 

 Cuidado por quem oreis porque muitos já não são Meus! Eis que o             

coração está em sentir que nem uma pedra Filha, eis que como estão os              

corações deles que nem uma pedra! Tampados estão os ouvidos,          

tampados estão os olhos e se corromperam! 

 Eis que Eu Sou Santo e habito em Moradas Santas! Não há pacto             

entre as luzes e as trevas porque as vossas casas são Minhas Casas;             



vossas vidas são Minhas Vidas; vossas Almas são Minhas Almas e da            

Minha Mão ninguém tira! De hoje em diante que nenhum que não venha             

de Mim entrará em vossa casa porque talmente, somente não conseguirá           

colocar a planta dos pés dentro da vossa casa! 

 Eis que falei. Shalom! 

  

  

JESUS 

 


