
Transcrição da mensagem dada a irmã Valery no Grupo de Orações no dia             

28 de outubro de 2019 

  

LEÃO DA TRIBO DE JUDÁ 

  

O Leão da Tribo de Judá está entrando! Entra Senhor pela porta            

principal! Assenta-te na cadeira de honra nesta casa! Eis que estou           

visitando agora todos os Meus Filhos. Sala de oração! Sala de oração!            

Sangue de Cristo tem poder! Sangue de Cristo tem poder! Sangue de            

Cristo tem poder! Entra nesta casa agora pela porta principal, assenta-te           

no teu lugar de honra, faça o teu agir! O Senhor Amado entra agora! Está               

passando o Leão da Tribo de Judá! 

Estou entrando Eu agora, aquele que Me abrir a porta estou           

entrando! Sangue de Cristo tem poder! Sangue de Cristo tem poder!           

Estou mexendo Eu agora! Estou mexendo agora naquele que se levantou           

contra o que é Meu! Ai daquele que se levantou contra o Meu Pequenino!              

Estou Eu passeando! Estou Eu vendo cada casa selada para Mim! Estou            

cheirando! Está passando o Leão da Tribo de Judá! Estou cheirando! O            

que você veio cá fazer? Rua! 

Estou passando Eu agora! Estou cheirando Eu agora a casa que está            

selada para Mim! Estou visitando Eu as casas seladas a Mim! Estou            

cheirando Eu agora! Estou cheirando aqueles que são por Mim! Não           

tocará ninguém, aquele que está na Minha Mão! Estou percorrendo Eu a            

Terra vendo aquele que é selado Meu! Estou passando Eu agora no            

planeta que se chama Terra! Estou olhando Eu agora aquele quem é por             

Mim! 

Eis que eles se levantaram agora, mas aqueles que são Meus os            

Meus Anjos estão guardando. Leão da Tribo de Judá passando! Sião! Sião!            

Sião! Eis que virao momentos que serão de grande aflição, mas aquele            

que está por Mim, guardando Eu estou! Estou passando Eu agora um dos             

Filhos da Tribo de Judá! Estou visitando Eu agora cada casa separada por             

Mim! 

Tudo aquilo que se levantou, se levantou para cair! Estou passando           

Eu agora na casa de Filho Meu! Leão da Tribo de Judá passando! Leão da               

Tribo de Judá passando! Leão da Tribo de Judá passando! Estou cheirando            

o que é Meu! Estou quebrando Eu agora todo dardo inflamado lançado! 

Estou chamando Eu agora para a Batalha Guerreiros Meus! Estou          

cheirando Eu agora! Não toqueis no que é Meu, senão Eu vou sacudir             
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agora! Não toqueis no que é Meu! Aquele que tocar no que é Meu vou               

abaixar a Mão! Aquele que sabe falar em línguas, entre na batalha agora!             

Iesu! Iesu! Iesu! Batalha! Batalha! Batalha! Iesu! Iesu! Iesu! Queima!          

Queima! Queima! Derrubem! Seja quebrado!  

Estou passando Eu na Terra para quebrar, ninguém toca em Filho           

Meu! Tomem posição de luta! Estou passando Eu agora, o Leão da Tribo             

de Judá está passando em casa selada para Mim. Ninguém toca em Filho             

Meu. Eis que falei 

  

 YESHUA HAMASHIA 
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