
Transcrição da mensagem e visão dada a irmã Valery durante conversa           

telefônica com a irmã Luana no dia 15 de outubro de 2019 

  

ARREBATAMENTO DOS INOCENTES 

  

Eis que Eu alertei! Tenho alertado ao mundo, as crianças vão subir!            

E muitos se perguntam: onde está escrito? O que testifica o que é falado?              

Pois eis que Eu Sou vou levar os Meus Inocentes! Eu vou levar as              

criancinhas das creches, das escolas; as cadeiras ficarão vazias; das          

maternidades; dos orfanatos; dos hospitais; bebês dentro de úteros;         

bebês que acabaram de nascer desaparecerão das mãos dos médicos!          

Crianças de mãos dadas com os pais em lugares públicos, passeios em            

família, dentro de aviões ou outro meio de transporte... 

 O mundo ficará louco porque não entenderá o acontecimento, mas          

eis que tenho alertado. Preparem-se! Prepare o vosso coração, o vosso           

entendimento para as coisas que estão por vir! Eu vou levar os Meus             

Inocentes! Muitos apontarão o dedo porque o inimigo vai usar de pretexto            

para dizer que Eu Sou o contrário! Ele vai torcer as Palavras! O inimigo              

vai se apresentar como se fosse o melhor amigo, vai encantar, mas uma             

coisa ele não fará: substituir! Aquele que não tem o Meu Espírito, aquele             

que não ouve a Minha Voz não saberá o que está acontecendo e será              

enganado porque não está atento a Palavra que foi dada! 

 O mundo entrará em confusão porque não entenderá o         

acontecimento, mas eis que Eu Sou recolho aqueles que são Meus; são os             

Meus Inocentes! Almas Inocentes não verão as atrocidades que vão          

acontecer neste planeta que se chama por Terra porque assim Me           

aprouve acolher e recolher os Meus, Minha Criação! Minha Criação porque           

a eles nada ainda fizeram para ver o que este planeta que se chama por               

terra irá passar! 

 Acaso não está escrito que vos darei e vou dou Filhos para vocês             

criarem, educarem mas eis que eles são Meus? Buscai na Palavra!* 

 A soberba de muitos é tão grande que levanta o dedo para            

questionar! Para questionar por que não é ela, é Meu Espírito!           

Arrependei-vos enquanto é tempo! 

 Tenho Servos Desobedientes, muitos ainda questionam! Até quando        

questionareis? Até quando se preocupam com quem abre a boca para           

falar e não entram na intimidade Comigo? Eu vos aguardo! Por que não             

me buscais? Vós sabeis que no momento que tereis que abrir para falar,             



tereis que falar tudo aquilo que fazeis no oculto e que nem os vossos              

familiares sabem! 

 Vós sabeis que quando tereis que estar em Minha Presença, tereis           

que abrir o livro de vossa vida e muitos ainda querem se esconder. Tereis              

que confessar pela vossa própria boca o que tendes feito! 

 Acaso o vosso pai físico não exorta? Acaso a vossa mãe física não             

exorta? Até quando afrontareis? Eu vos amo, mas a Minha Balança é            

Justiça! Eis que falei! 

 

ABBA PAI 

  

  

*
Mateus 19, 14: "Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam; pois              

o Reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas" 

Jó 1, 21: “Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá; o                

SENHOR o deu e o SENHOR o tomou; bendito seja o nome do SENHOR.” 

  

 

 

Visão da irmã Valery no momento do registro da mensagem: “Vejo Anjos            

levando as crianças, elas sobem! O mundo ficará louco pois não           

entenderá a situação” 

  

 


