
Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          

no dia 15 de outubro de 2019 

  

FILHOS REBELDES 

  

 Aos Meus Eu alerto! Aos Meus Eu aviso! Aos Meus Eu toco a             

trombeta! Aos Meus Eu bato a porta! Aos Meus Eu toco! Eu entro! Eu falo:               

Ouçam! Ouçam! Ouçam! Muitos estão a falar, mas eis que Eu uso a boca              

dela e usarei a boca de todo aquele que se colocar na Minha Presença              

porque a Palavra é para o mundo, a Palavra é para as pessoas salvarem              

as suas almas! 

 Muitos estão atentos a boca de quem está a falar, mas não estão             

atentos ao Meus Espírito que está alertando este mundo que se chama            

Terra. Perdem tempo em ver quem fala e ao invés de descerem na             

intimidade Comigo, preocupam-se em ver as coisas por fora porque na           

intimidade tem podridão e não querem revelar porque Eu os conheço! Eu            

sei quem eles são! Eu conheço o coração deles! Eu sei o que esta lá               

dentro! 

 Eis que a Minha Fúria tem se levantado sim porque muito homem            

se tem ensoberbecido e levantado o dedo para o alto. Sou Deus de Amor,              

mas sou Deus de Justiça! Os Meus Átrios são limpos e não sobe nenhum              

dedo para cima. Arrogância, prepotência, falta de temor muitos têm!          

Donos de seus próprios narizes, querem fazer suas próprias vontades, eis           

que Eu abri a Mão para que seja feita sua própria vontade. Porque muitos              

estiveram no meio ao qual Eu ajuntei e muitos se apartaram por            

desobediência. 

 Eis que muitos fazem sua própria escolha, procuram, procuram e          

quando acham a pedra preciosa não dão valor e a trocam por um prato              

de lentilhas. Começam a dizer que não acho, não concordo. Acaso não            

concordam com todos os profetas que estão espalhados pelo mundo          

afora? Acaso não me tem testificado na boca dos Meus Profetas pelo            

mundo afora? Eis que Eu bato, bato, bato, bato… até que chegará o dia              

que Eu sacudirei as sandálias dos pés e deixarei cada um na sua             

iniquidade porque assim aprouve a escolha de cada um. 

 Filhos rebeldes! Filhos rebeldes! Filhos rebeldes! Muita rebeldia,        

muita soberba! Quando tudo descer, o que ficará? Quando a terra engolir            

o carro, a casa, a roupa, o que ficará? Ficará o homem nu e eis que                

aquilo que tem lá dentro a quem dará que é o senhor da sua vida! 
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 Filhos vigiem as vozes porque muitos se desviaram de Minha          

Presença, não satisfeitos querem desviar outros também, pois eis que Eu           

vou revelar: máscaras vão cair, vão cair! Estão rodando na própria           

escolha, estão rodando nas próprias mentes, eis que estão rodando uns           

agarrados aos outros e rodando muitos vão descer pela sua própria           

desobediência pois que eis que eles têm feitos as suas próprias escolhas. 

 Meus Filhos tem orado pelo mundo afora e Meu Fardo tem sido leve             

até aqui. Eu tenho ouvido o clamor nas madrugadas. Eu passeio nas            

salas, Eu vejo o clamor, a sinceridade de coração e por amor aos Meus              

Justos que se levantam na madrugada tenho poupado a vida de muitos,            

até daqueles que se levantam contra os Meus Justos, até daqueles que            

apontam os dedos aos Meus Justos porque os Meus clamam por eles. 

 Oh se vocês soubessem! Se este mundo soubesse! Vocês que          

dormem, se soubessem o que vem aí! Corriam que nem loucos a se             

ajoelhar porque eis que vocês tem feitos as vossas escolhas e o inimigo             

de vossa alma esta prontinho! Prontinho para fazer a sua vontade e por             

amor aos Meus Justos que têm clamado até por aqueles que estão a             

dormir, têm livrado, têm poupado de acidentes, têm poupado de          

enfermidades, têm dado livramento porque muito ele tem tentado para          

levar até aqueles que já saíram! 

 Eis que falei! Shalom! 

  

YESHUA HAMASHIA 
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