
Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          

com a irmã Luana no dia 23 de outubro de 2019 

  

CONVERSÃO DOS NOSSOS. AVISO AOS PAIS 

  

 O Senhor diz que o Andrea está sendo trabalhado através da           

música. Está ouvindo a voz do Espírito Santo através da música porque            

eis que através do sons, a música repercute a Minha Palavra, a Minha             

Voz, a Minha Mente no coração dele. Eis que não és tu Filha que estás a                

fazer, eis que Sou Eu que estou a agir. Ele não se dá conta, mas sou Eu                 

que estou a usá-lo para tocar para Mim. Ele louva a Mim! Ele canta para               

Mim ainda que ele não conheça as músicas se entrega com todo o             

Espírito, com todo coração. Basta tu olhares para ele para ver que até             

dança na Minha Presença. Ele não vê o Espírito dele, ele não vê a alma               

dele, eis que ele dança na Minha Presença. É um homem de coração             

sincero, por isso me aprouve entrar na vida dele, entrar no coração dele.             

Ele está sendo trabalhado por Mim. Sou Eu Deus! Sou Eu Deus! Sou Eu              

Deus que estou tomando a providência! Nao chores Filha porque Sou Eu            

Deus que estou tomando a providência! 

O Meu Anjo está em vossa casa! O Meu Anjo entrou com alegria! O              

Meu Anjo nasceu com alegria porque é a Minha Alegria, é o Meu Dom de               

Alegria que derramei em cima de Minha Filha Maria Beatrice; é o Meu             

Dom de Alegria que Eu tenho multiplicado nela. Ela tem passado amor            

para a avó (nonna), ela não entende porque é diferente das outras netas,             

mas eis que ela é Minha! Ela é Minha! 

Eu a guardo naquela creche, eis que Eu coloquei a Mão naquele que             

tocou nela. Eu exortei! Eu repreendi porque as crianças são inocentes,           

mas eis que o maligno tem as usado, cujo os pais não oram, cujos os pais                

não vigiam. Pode pegar a Palavra e passar para o grupo!  

Vós pais orais! Vós pais jejuais! Dobrem os joelhos! Orem pelos           

vossos filhos, orem pelos vossos netos, são crianças! E nas vossas mãos            

foi dada a autoridade. Eis que Eu coloco a Mão quando vocês colocam a              

mão, a Minha Mão vai por cima da vossa mão mas vocês tem que Me dar                

liberdade para entrar na vossa casa, fazer o Meu querer na vossa casa!             

Pai toca, pai protege, vocês tem que fazer as vossas partes. Pelo amor             

Eterno Eu tenho guardado, Pelo amor Eterno, Eu tenho livrado, mas eis            

que muitos pais tem negligenciado a Minha Palavra, não tem dado a            
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Palavra as crianças, não tem dado ensinamento as crianças, não tem           

falado de Mim as crianças. 

Peguem a Palavra em Provérbios: Ensinem a criança desde         

pequenino porque quando for maduro não esquecerá! (Pv 22,6). Quando          

ele for adulto, ele verá, ele entenderá porque a semente está lá é             

germina na hora certa, eis que o tempo é curto, mas a Minha Palavra tem               

que ser dada para que sejam crianças de exemplo, crianças que o mundo             

veja a diferença. Ainda que seja por um dia façam a vossa parte,             

exortem, eduquem porque a Minha Palavra, a Minha Voz não volta vazia. 

Eis que Eu coloco a Mão no teu esposo porque ele é Meu ainda que               

tu percas ele! Ainda que tu percas ele, Eu recolherei para a Glória! Ainda              

que tu percas ela! Ainda que tu percas ela, Eu recolherei para a Glória!              

Pois eis que Eu te chamei nesta nação! (Itália). Eu te chamei nesta nação              

junto com as Minhas Meninas! Junto com as Minhas Crianças, as Minhas            

Cinco Meninas para Grandes Obras que estão por vir! Eis que ele é Meu! 

E aquele que está cirandando, Eu coloco uma parede porque Filha           

Minha ele não toca, não fala! Os seus olhos queimarão de tanto olhar para              

a Minha Filha! Coloca-te na posição para qual Eu te chamei porque do teu              

amor, Eu derramarei a Minha Bênção na tua casa, na tua parentela.            

Leonardo! Leonardo! Leonardo! Leonardo! Toma tua decisão final        

Leonardo porque não tem muito tempo não! Bato! Bato! Bato a porta,            

mas chegará um dia que Eu não baterei mais porque Eu nada a ninguém              

obrigo! 

Aquieta tua alma Filha! Aquieta teu coração porque nesta nação tu           

não estás só! Sou Eu que vou na tua frente, sou Eu que estou na tua                

retaguarda, Sou Eu que estou dos seus lados porque Eu te vejo lá do Alto               

Trono. Tu se afastastes de tua família, mas eis que tem um propósito na              

tua vida. Enxugue as tuas lágrimas! Enxugue as tuas lágrimas! Hei Filha,            

eis que Eu enxugo as tuas lágrimas com Meu Manto. Aquieta a tua alma              

porque Eu Sou o Senhor na tua vida. Eis que Me agrado de ti, tu és                

extrovertida, tu falas lançado (espontâneo), mas eis que Me agrado de ti            

porque Eu vi a tua renúncia. Aquieta-te Filha! O teu Pai te ama! Te pego               

no colo Filha e te faço carinho na cabeça! Pronto, não chores mais! Hei              

menina! Menina! 

Eis que falei! A Minha Paz te dou! Shalom! Amém! 

  

  

YESHUA HAMASHIA 
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