
Transcrição da mensagem dada a irmã Fabíola no dia 25 de outubro de             

2019 durante oração 

  

QUEBREM OS ÍDOLOS! 

  

Ai! Ai! Ai! Vaidade! Vaidade! Vaidade! Tudo é vaidade! Entristece o           

Meu Espírito! Entristece o Meu Espírito! Meu Corpo se dissemina! Meu           

Corpo se separa! Eu pus todos juntos num só! Ai! Ai! Ai! Por que se               

deixam levar pelos seus ídolos?  

Ai! Ai! Ai! Quebrem estes ídolos de dentro de vocês! Quebrem os            

ídolos! Eis que é vaidade! Pura vaidade! Quebrem os ídolos do mau            

sentimento! Quebrem os ídolos do mau pensamento! Quebrem os ídolos!          

Quebrem os ídolos de dentro de vossos corações! 

Ai! O Espírito entristece! Ai! Não percebem? Não percebem o quanto           

Eu fico triste? Ah Filhos e Filhas! Eis que estou com todos! Coloquei a              

cada um na sua obra, estão trabalhando! Estão trabalhando! 

Ai! Ai! Ai! Ai Filhas quero todos juntos! Eis que Eu montei este             

Corpo com todos os membros. Como pode um corpo viver e operar por             

completo a sua obra se faltam as pernas? Como pode um corpo funcionar             

sem as tuas mãos? Como pode um corpo funcionar sem os teus olhos por              

completo? Como pode um corpo funcionar por completo sem a tua voz?            

Como pode um corpo funcionar por completo se não tiver os teus            

ouvidos? 

Voltem! Eis que ajunto! Eis que ajunto! Dou o tempo porque eis que             

Eu os formei! Eis que Eu os formei! Hei! Hei! Hei! Filhos Meus voltem para               

o Meu Corpo porque eis que Eu formei todos os membros separadamente            

para que funcionem como um Corpo completo para a Minha Obra ou            

vocês acham Filhas Minhas que dei o dom a cada um por vontade             

própria? Foi constituído pela vossa vontade, heim?  

Ah Filhas, esquecem que quem começou a Boa Obra fui Eu? Quem            

dá os dons Sou Eu e quem tira Sou Eu! Hei! Eu estou no controle porque                

Eu Sou o dono de tudo. Eis que quero junto! Há tempo de             

arrependimento! Eis que Eu uso pois a Minha Palavra deve ser dada.            

Ajunto porque para a Minha Boa Obra que deve ser cumprida!  

Eis que nesse dia Eu dou tempo para que se arrependam e voltem             

pois amo a todos! Amo a todos os Meus Filhos, mas quero juntos para a               

Minha Boa Obra para os fins dos tempos! Sem separação, eis que Eu Sou              

dou a Minha Palavra nesse dia. 
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Ah Falei! Deixo o Meu Espírito convosco! E a Minha Paz vos dou!              

Com Amor que tenho por todas as Flores do Meu Jardim! 

 

YESHUA HAMASHIA, SEU SALVADOR JESUS CRISTO 
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