
Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          

com a irmã Esmeralda no dia 17 de outubro de 2019 

  

LIVRO DA VIDA 

  

 Naquele grande dia o Pai falou que será aberto o livro da vida de              

cada um; o rolo da vida de cada um será passado: o que viu, o que falou,                 

o que fez e nos últimos tempos, aquilo que fez, se houve arrependimento             

ou não! Naquele grande dia ninguém sairá da Terra para dizer que não             

sabia! 

Todo o ser vivente se apresentará perante os 24 anciãos, perante           

Deus Pai e perante o Senhor Jesus. Existirão muitos que se dizem            

pertencentes a Noiva que não são da noiva e vice-versa! Naquele grande            

dia muitos ouvirão: Apartai-vos de Mim que não vos conheço! Porque os            

Meus Eu tenho tocado a trombeta e eles não ouvem! Os Meus não ouvem,              

imaginem o mundo! Não ouvem! Não ouvem! Não querem ouvir! Eu           

tenho tocado a trombeta! Naquele dia muitos que se julgam pertencerem           

à Noiva terão as suas vestes manchadas. Muitos que não se acham            

dignos são aqueles que são os Meus! 

Não haverá mais tempo! Não haverá mais tempo para pedir ao           

Senhor um copo d'água. Vai avisar aos Meus porque os teus foram            

avisados, mas eles não ouvem. Se não ouvem aos Meus Profetas, eles me             

ouvirão? Me aceitarão? Ai! Ai!Ai! Não ouvem! Não ouvem! Naquele grande           

dia haverá muito desespero, choro de perdição, choro de amargura.          

Muitos se darão conta que tudo que tiveram foi uma ilusão. Inimigo            

enganou eles e não quiseram ouvir porque sai da boca dos Meus            

Pequeninos, vem de quem não tem nada. Eles olham para os Meus            

Pequeninos e dizem que não são ninguém, pois não tem casa, não tem             

teto, mas são os Meus. 

Estou tocando as trombetas! Estou tocando as trombetas! Estou         

alertando! Tenho Anjos em todas as partes. Já estão posicionados, na           

hora em que levantar a mão e ela baixar, não tem mais volta. Falta              

pouco! Falta pouco! Breve! Breve! Breve vocês verão o barco a queimar! 

Eis que falei 

  

YESHUA HAMASHIA 

 


