
Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          

com a irmã Ana no dia 2 de novembro de 2019 

  

DETERMINAÇÃO 

  

Determinem dentro das vossas casas o que querem e o que não            

querem! Determinação! O que falam no mundo físico acontece no mundo           

espiritual! A vossa boca tem que falar e profetizar. O Senhor é Justo e é               

Fiel, se existir brecha consertem-se com o Senhor porque Ele coloca a            

Mão, mas nós devemos nos consertar na Presença Dele. Se tem alguma            

brecha que não se lembram, algo que aconteceu, mágoa, ressentimento          

melhor tirar e limpar. Nós devemos estar limpos na Presença do Senhor            

para que Ele seja Nosso Justo Juiz. 

Ele vê todas as coisas. Vê a humilhação, a afronta e nossa posição             

perante estas coisas! Os humilhados serão exaltados, mas devemos ir          

para o joelho e para o jejum! Movam as montanhas! Preparem-se para a             

batalha! O inferno não se preocupa se vocês choram ou se lamentam,            

apenas se interessa em vos derrubar de uma maneira ou de outra! 

O Senhor diz: Levanta-te que Eu Sou contigo! Coloca a Armadura            

que Eu te dei, ainda que eles riem! Ainda que eles zombem, Eu estou              

contigo porque quando Eu passei pelo Calvário fui humilhado,         

escarnecido, cuspido, maltratado, mas quando fui crucificado e quando o          

Pai levou o Meu Espírito, a Terra tremeu porque não esperavam eles que             

Eu fosse Filho do Pai Unigênito e Poderoso! 

Eis que os Meus Filhos não me buscam para verem o que posso             

fazer na vida deles porque Eu lhes dei autoridade e eles devem pegar             

essa autoridade e colocá-la em prática e assim a vossa casa ganhará            

fogo! As vossas casas serão chamas acesas e o inferno não entrará nelas             

porque foge do Fogo Santo! Brasa Santa! 

Posicionam-se na Minha Presença! Sacudam a poeira! Soldados        

Feridos levantem-se e continuem na batalha porque Eu sustento! Ele vem           

com tudo para afrontar! Ele vem com tudo para abater aconteça o que             

acontecer! Ele usa de tudo para vos humilhar! Ainda que fiquem abatidos            

no Espírito, vocês se levantam e dizem: Se o Senhor é comigo, quem será              

contra? Deus é Deus! Agindo Deus quem impedirá na face deste planeta            

chamado Terra? Os montes estão a cair! As águas estão a entrar! A terra              

está a se abrir! A lava está a subir! 
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 Os de nossas casas são os primeiros a se levantarem quando           

estamos no caminho do Senhor. Todos nós passamos por isso! Os           

primeiros a perseguirem são os de casa, as vezes são os piores! O inimigo              

de nossas almas não faz carinho, ele bate em nossas caras! Ele vem com              

tudo para nos magoar, nos machucar! Uma coisa é amor ao próximo e             

outra é aceitar o que vem de fora! São coisas distintas! 

Se nós duvidamos criamos brechas! Devemos orar e pedir com          

autoridade que o Senhor colocou em nossas bocas. Em Nome do Nosso            

Senhor Jesus Cristo, os Anjos entram em batalha para guerrearem,          

porém se duvidarmos, os Anjos se perguntam se devem ou não ir! É para              

fazer ou não é para fazer! Não pode existir a interferência! Não se             

admirem se as coisas se levantarem quando estivermos em batalha!  

Renovai as vossas mentes e eis que vereis coisas novas porque está            

se aproximando os últimos tempos! As batalhas dos últimos dias não são            

iguais aquelas de antigamente! O Senhor está revelando coisas novas a           

nível mundial todos os dias, assim como os Remanescentes que serão           

revestidos de luz e poder! Nível completamente diferente que os olhos           

humanos jamais viram! É necessário ganhar resistência agora porque os          

dias serão piores daqui por diante! Vocês estão sendo treinados! 

Eis que falei 

  

YESHUA HAMASHIA 
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