
Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          

com o irmão João no dia 23 de outubro de 2019 

  

 CORPO. ABRAÃOS NO MUNDO 

  

O Pai fala pessoalmente para a Noiva porque foi Ele quem ajuntou!            

O que estão neste Corpo foram ajuntados por Ele. Aqueles que saíram            

foram ajuntados por Ele, os quais tem sido alertados, mas a escolha é de              

cada um! Todos nós vigiemos para que ninguém venha a cair. Aquele que             

está de pé vigie para que não venha a cair. Que ninguém se exalte, que               

diga que faça. Não! Não! Não! E se algo está errado e para nos              

arrependermos e nos colocarmos aos pés de Cristo, mas vale um açoite            

do Pai do que estar perdido neste mundo. 

As pessoas tem que se dar conta de uma coisa, as mensagens            

transcritas são direcionadas ao coração, ao entendimento. Tudo o que se           

aprende na Bíblia nós temos que trazer para o nosso corpo existencial que             

é a prática! Os Moisés, os Davis, os Noés são os mesmos de hoje, são               

reais, são deste mundo. A batalha espiritual ela permanece. Guardem a           

Palavra na tábua de vosso coração. A Palavra do Senhor não são os             

nomes que lá estão, a Palavra do Senhor são os ensinamentos para            

colocar na prática, no dia a dia! Cada um de nós passa por situações              

parecidas no mundo moderno aos que os nossos antepassados passaram. 

Eu tenho muitos Abraãos na face desta Terra, muitos que Eu apartei            

há muito tempo de sua parentela para que estivessem nos locais que Me             

aprouve porque tenho uma missão para cada um deles. Eu sei que se             

sentem sós sim, mas eis que Estou com vocês, não estão sós no mundo              

espiritual e no mundo físico. Vocês não me vêem, mas estou ao vosso             

lado.  

Eu vos guardo, vos livro e vos protejo, mas vocês foram separados            

de seus familiares porque o Meu Propósito é para vós, assim como Eu             

apartei Abraão de sua parentela e disse larga tudo e vai para a Terra para               

onde Eu te mandar, assim é a vida de muitos de Meus Filhos. São              

apartados desde a nascença ou desde o momento em que se inclinaram            

para Mim. Eu vos separei já que são separados desde o início da Criação e               

aprouve que não estivessem no meio de vossa parentela para que na            

hora certa Eu os use, para que seus corações se inclinem só para Mim. 

Eis que falei 

 YESHUA HAMASHIA 
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