
Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          

com a irmã Luana no dia 3 de novembro de 2019 

 

PARA OS VARÕES (urgente)  

 

Filho que está na Minha Presença, Filho ímpio, Filho Justo, serve           

para qualquer Filho que está neste momento no planeta que se chama            

Terra! Existem aqueles que conhecem a Minha Palavra, os quais são           

Ovelhas Fiéis, que estão batalhando para ganhar Almas e aqueles que           

conhecem a Minha Palavra e estão acomodados, encostados, que não          

fazem nada, não entram para a batalha, não entram para guerrear, mas            

eis que Eu tenho dado o alerta: Ponham-se na posição, no vosso lugar,             

comecem a ganhar as vossas Ovelhas! Os talentos foram distribuídos,          

mas não estão sendo usados, estão nas vossas mãos e fazem o que? Eis              

que quando forem chamados em Minha Presença darão contas de cada           

Ovelha que passou por vós, se não colocou a mão para indicar o caminho              

da salvação. 

Existe o ímpio que está com a cabeça que não quer ouvir e existe              

aquele que conhece a Minha Palavra e tem dúvidas, mas são pedras de             

tropeço que tenho Eu tirado das vidas das Minhas Filhas. Eu vou tirar             

porque não há mais tempo! É tempo de entrar na batalha, guerrear pela             

salvação de almas! Vocês não vêem que as almas estão aflitas? Ainda            

tem tempo de terem dúvidas? Não vêem que o inimigo de vossas almas             

entram para derrubar, para desfazer, para cair e não sobre nada! Vigiem!            

O inimigo de vossas almas vem com tudo para batalhar e vocês na             

acomodação sem fazer nada. Até quando se levantarão para guerrear? 

Tudo aquilo que entrou em vossas casas não era para entrar! Eis            

que Eu alertei! Unjam! Santifiquem-se! Obedeçam! Se entrou é porque          

encontrou brechas! Os filhos do inimigos são bem mais obedientes que           

muitos de Meus Filhos! Cada pessoa estranha que entra em vossas casas,            

cada saída dela deve ser ungida porque naquela brecha, os pés delas            

carregam toda imundície que está no mundo. As casas foram santificadas           

para Mim! Eis que Eu tenho estado a repetir! Repetir! Repetir a mesma             

coisa! 

Falei que a porta está a segundos de fechar! Muitos da Minha Noiva             

estão desatentos! Eis que despertarão com vestidos manchados no         

planeta Terra! Tenho Eu alertado, muitos tem saído da Minha Presença,           

pois Eu tenho chamado Exército de Reforço para substituir aqueles que           
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não querem estar em Minha Presença e muitos se darão conta que a             

porta fechou e que ficaram, isto é, não preparados, não prevenidos para a             

Grande Tribulação pela desobediência de não ouvir e pela falta de           

vigilância. Guerreiros de antiga batalha que estão acomodados serão         

substituídos pelo Exército de Reforço, Guerreiros de última jornada!         

Levantai nações! América! Europa levantai! Argentina! Brasil! Uruguai!        

África! Levantai! Estou revestindo o Meu Exército! Estou renovando o Meu           

Exército porque muitos não tem obedecido! 

No mundo espiritual os homens estão sendo sacudidos! Hum! A          

porta vai fechar e muitos ficarão aqui! Está tudo pronto para iniciar, não             

falta mais nada! Toda a Palavra está sendo dada pela boca dos Meus             

Pequeninos! Aqueles que tem sementes de dúvida ficarão; aqueles que          

são pedras de tropeços ficarão; ímpios que não estão presentes ficarão;           

Noiva não limpa vai ficar! Não tem como entrar! E o inimigo saberá quem              

é a Noiva que ficou! Eia! Naquele grande dia será terrivel!  

Ah! Eis que falei! 

  

YESHUA HAMASHIA 
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