
Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          

com a irmã Luana no dia 27 de outubro de 2019 

  

ABRO MINHA MÃO 

  

No entanto endureceram o coração, cerviz dura! Não querem ouvir!          

O Espírito Santo está triste porque foram alertados! O Pai diz que a porta              

vai fechar e muitos por desobediência na face da Terra vão para a Grande              

Tribulação. O Pai bate! Bate! Usa de seus profetas na face da Terra para              

alertar, mas endureceram o coração. 

O Pai tem Misericórdia, mas tem limite sim! Eis que Eu digo que             

tenho limite sim! Sou amor, mas sou Justiça! A Minha Casa é Casa de              

Santidade. Eis que Minha Casa e Meus Átrios são limpos. E o Meu Amor              

também tem a balança porque muitos não atendem o Meu Chamado e            

todos eles ouviram a Palavra, mas eis que endureceram o coração! 

Aquietem o vosso coração porque eis que vocês fizeram a vossa           

parte! Naquele grande dia ninguém dirá que não sabia! Naquele grande           

dia ninguém dirá que não sabia porque lá o Livro da vida será aberto e               

será testificado cada palavra que eles ouviram e não quiseram escutar! 

Eis que muitos não ouvem, estiveram presentes na Live! Queriam          

ver a Minha Presença, mas não ouvem o Meu Espírito. Não aceitam            

ensinamentos! Não aceitam exortação! Eis que estão rodando todos no          

mesmo espírito de engano sim! Estão rodando no espírito de engano! Eu            

alertei! Eu alertei! Eu alertei mas eis que muitos não ouvem! Eu alertei             

que a porta vai fechar! Eis que Eu tirei a Mão! Eis que Eu tirei a Mão! Eu                  

tirei a Mão porque muitos não querem ouvir! Muitos não aceitam           

exortação! 

Ficam atentos a julgar quem fala! Ficam atentos a ver quem fala,            

mas não ficam atentos a ver Meu Espírito que está a alertar, mas eis que               

Eu estou falando no dia de hoje! Eu Sou falando no dia de hoje! Eu Sou                

estou alertando! Eis que Eu contive a Minha Mão! Eis que Eu contive a              

Minha Mão! Tirei a Mão! Tirei a Mão! Seja feita a vontade do coração              

deles! Eu não entro pelo esforço! Não entro pela violência. Eu entro na             

porta que me é aberta, mas eis que não ouviram! Preferem andar todos             

juntos! Preferem andar todos juntos! Eis que fizeram a vossa escolha! Eis            

que Eu retiro a Minha Mão! Eis que Eu retiro a Minha Mão! Abri Mão! Seja                

feita a vontade deles! Seja feita a vontade do coração deles! Seja feita a              

vontade da mente deles! Eis que Eu tirei a Mão! 
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Silvana! Silvana! Silvana! Silvana! Eu te chamei porque não         

entrastes Silvana? Eu te chamei Silvana por que não entrastes? A Minha            

Filha está passando mal porque ela sabe o que eles sofrerão! Ah! Estão             

entregues! Estão entregues! Estão entregues e agarrados uns com os          

outros! Rodando uns com os outros! 

Eu sou Deus na vida delas! Eu sou Deus na vida das Minhas Filhas!              

Conforme a árvore da vida, folhas caem e se caem e porque não             

obedecem a Minha Voz! Eu Sou Deus na vida delas! Eu Sou Deus na vida               

das Minhas Filhas! As pessoas não querem ouvir, os alertas foram dados!            

Um atrás do outro! 

Eu Sou a Árvore da Vida, mas eis que Eu tenho muitas árvores, são              

diferentes uma das outras, cada uma delas tem aspecto diferente, folhas           

diferentes! São árvores nas quais Eu habito, eis que Eu tenho buscado as             

Minhas Flores! Tenho buscado as Minhas Folhas que estão a cair! Muitos            

se deixam cair pela vontade própria! Muitos são arrancados pelo engano!           

Muitos são arrancados pela desobediência! Muitos são arrancados pela         

falta de vigilância. Hei! Onde estão as Minhas Flores? Onde estão as            

Minhas Folhas, quem arrancou? Quem arrancou as Minhas Flores do Meu           

Jardim? Ai daquele que tirou as Minhas Flores e não as deixam voltar! Ai              

daquele que entrou nas Minhas Flores! 

Ai daquele que tocou no Meu Jardim! Ai daquele que tocou nas            

Minhas Flores! Flores Minhas! Vocês mancharam as Minhas Preciosidades!         

Ai! Ai! Ai! Grande será o lamento! Grande será o choro! Grande será o              

sofrimento porque o inimigo de vossas almas está sedento! Está sedento,           

tem rodeado a voz, tem rodeado os vossos Filhos, as vossas parentelas,            

mas eis que vocês não escutam! Vocês não querem escutar! Vocês não            

querem escutar! Vocês não querem escutar! Eis que Eu abri a Mão! Eis             

que falei 

 

YESHUA HAMASHIA 
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