
Transcrição da mensagem dada a irmã Valery em que o seu colega de             

trabalho nega a Jesus como Salvador. Conversa interceptada pela irmã          

Luana que estava na linha telefônica no dia 28 de outubro de 2019 

  

IDOLATRIA E TRIBULAÇÃO 

  

O Espírito Santo testificou na irmã Valery durante seu turno de           

trabalho que um colega seu era descendente direto das 12 tribos, isto é, o              

mesmo é de origem judaica (trisavô) que foi para a Alemanha. Ao            

indagar, ele confirma, então ela pergunta se ele crê no Senhor Jesus. O             

mesmo com certa arrogância diz que não e até acrescenta que crê num             

ser superior. Ademais, afirma que não quer compromisso com religião.          

Veio então a mensagem: 

“Bati na porta! Bati na porta! Muitos idólatras irão acordar e se            

darão conta que o que foi pregado desde o tempo em que estive na face               

da Terra até estas épocas, tudo era verdade! Para muitos será tarde!            

Muitos darão a sua própria vida, seu sangue. Pagarão o preço aqueles que             

querem Me seguir! E naquele dia será dito: Negas ou és decapitado! A             

escolha será decapitado. Muitos se darão conta, mas outros passarão pela           

Grande Tribulação.  

Serão perseguidos! Serão torturados pois não creram em Minha         

Palavra! Não creram na Minha Misericórdia! Não creram na oportunidade          

que lhes foi dado desde o tempo que estive na face da Terra revestido              

com corpo humano, mas não quiseram escutar, não quiseram entender.          

Eis que ele disse não e este não vai levá-lo para a Grande Tribulação. Ele               

se lembrará no dia de hoje que Minha Filha bateu a porta e ele disse não!                

Não creio! Hoffman está registrado no Livro! Está registrado no Livro!           

Lembrar-se-ás no dia em que Minha Serva te perguntou: Crês? E tu            

respondestes: Não! 

Negou e eis que Eu o negarei perante a face do Meu Pai! Eis que a                

Minha Filha falou e eis que ele respondeu Não! Naquele grande dia,            

muitos chegarão a dizer: Senhor, Senhor! Eu direi: Apartem-se de Mim           

que Eu não vos conheço! Ele negou-me e assim como ele muitos que Me              

negam no dia de hoje, naquele grande dia serão lembrados quando           

disseram não! 

Muitos me negaram no passado e continuam a Me negar hoje! Eis            

que falei!” 

YESHUA HAMASHIA 


