
Transcrição da mensagem dada a irmã Valery no dia 20 de outubro de             

2019 

  

 JOIO E TRIGO 

 

 Eis que deixei o trigo e o joio crescerem juntos, mas eis que chegou              

a hora que vou separar e estou separando o trigo do joio. Estou             

separando porque estou olhando para as árvores e estou vendo aquele           

que usou os talentos e aquele que não usou! 

Eis que tenho ajuntado de várias partes do mundo, estou juntando           

o Meu Exército! Aquele que se afasta do mundo, que larga tudo para estar              

na Minha Presença, para ouvir o que Meu Espírito fala! Eis que estou             

ajuntando os Meus! Estou alertando! 

Hei tu que dormes! Acorda! Acorda enquanto é tempo! Acorda!          

Desperta! Sai do muro! Sai da indecisão! Sai do opróbrio! Pare de ouvir a              

voz daqueles que não querem seguir. Escute a voz do Meu Espírito! Ainda             

há chance para ti! São as últimas oportunidades, são as últimas vagas!  

Eis que muitos não ouvem porque muitos se deixaram levar por           

este mundo, se deixaram engalanar por este mundo! Acordem! Estou          

olhando Eu para as árvores, muitos não tem folhas, muitos não tem            

frutos sequer! Ai! Mas eis que Estou levantando rebentos pequeninos para           

o mundo, mas grandes para Mim e estão a subir com sensibilidade,            

entrega de coração, de alma e de Espírito! Estão a subir, a subir, a subir,               

pois se entregaram com tudo; tudo para estar na Minha Presença! 

O inimigo tem infligido dores nos corações deles, mas eis que Eu            

sustento, Eu os conheço, Eu sondo no pensar, no agir, Eu estou com eles!              

Eis que Estou a levantar, a tirar da água toda aquele que puxa, que diz               

Senhor segura na minha mão! Eis que Estou a levantar, Estou a socorrer.             

Eles dizem socorro, me ajuda Senhor e Eu estou a ouvir a voz, os              

gemidos daqueles que estão aflitos! 

Eu estou a ouvir os Meus Filhos a clamarem, eles clamam por Mim             

de dia e de noite. Ah! Eu estou com eles e guardo! Eu os protejo! Faça a                 

sua escolha, ainda no dia de hoje! 

Eis que falei! Shalom! 
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