
Transcrição da mensagem dada a irmã Valery no dia 29 de outubro de             

2019 

 

DONS ESPIRITUAIS. DUBAI 

 

De hoje em diante vocês devem saber que o que está a acontecer             

no mundo espiritual é materializado no mundo físico, ainda que não           

vejam com os vossos olhos! Quando Eu digo que coloquei Anjos com            

espadas desembainhadas, tem Anjos de Fogo com chamas laranjas e          

vermelhas nas vossas casas, nas vossas saídas, guardando as vossas          

parentelas. Estou levando vocês para dimensões celestiais, para que         

renovem as vossas mentes. 

Eis que a Minha Palavra diz renovai as vossas mentes (Romanos 12,            

2). Eis que a palavra de hoje sobre Dubai mostra que toda ferramenta,             

todas as construções são cobras, são ossos, são demônios. Todas as           

potestades estão alinhadas ali e que aquele país Dubai foi construído,           

projetado desde o buraco do inferno. Aquele país está por cima do próprio             

abismo. Eis que toda a potestade, todos os demônios estão lá por isso             

levei a mostrar que desde o pequenino ao grande que tocou e começou             

aquela obra não sobrará ninguém porque todos eles vão sentir a Minha            

Mão, o peso Dela. 

Aquele que construiu a abominação das abominações, eis que Eu          

estou alertando aqueles que ainda são Meus para saírem desse lugar o            

mais rápido possível. A passagem da Bíblia em Mateus 24 diz que aquele             

que está no campo corra! Fuja! Eis que estou dando Eu a Palavra. Saia de               

lá Povo Meu, largue tudo, abandone! Eis que a afronta é grande, eles             

estão Me afrontando no dia em que Israel declara a independência! Eis            

que eles estão afrontando no dia que a nação do Meu Coração proclama a              

independência! Estão afrontando, mas verão que Eu Sou! 

Estou dando Eu o alerta mundial, saiam de lá! Saiam de lá porque             

eles estão lá. Saiam daquele país porque tudo é abominação da           

abominação! É bandeja oferecida! É bandeja oferecida! São os mais altos            

cumes que eles levantaram para Me afrontar! São os mais altos cumes            

que eles levantaram para Me afrontar! Eis que constroem! Constroem          

cada vez para cima para me afrontar! Engalanados são aqueles que           

recebem a bandeja! Corram enquanto é tempo! 

Sai da Sodoma do Médio Oriente! Sai da Sodoma do Médio Oriente!            

Sai de lá! Sai de lá! Ei! Abandonam tudo, saiam! Eis que estou chamando              
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para o Êxodo, saiam! Saiam! Saiam da Sodoma e Gomorra do Médio            

Oriente! Ei! Larguem tudo o que tem! Saiam de lá enquanto é tempo             

porque Eu vou destruir! Eu vou destruir! Ai da afronta! Ai dessa afronta!  

Eis que falei 

  

ABBA PAI  
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