
Transcrição dada para a irmã Valery Maurice no dia 19 de novembro de             

2019. 

 

QUEM VOCÊ ESCOLHE SER: ABEL OU CAIM? 

 

Oh igreja minha, noiva minha! 

Eis que no dia de hoje, EU tenho sim, tenho filhos, EU tenho dois tipos               

de filhos nesse mundo. 

Tenho os Abéis e tenho os Cains. 

Tenho aqueles que são obedientes, que ouvem a minha palavra,          

obedecem a minha palavra. 

Mas, tem os Cains, que duvidam, tem os Cains que tem inveja dentro             

deles, tem os Cains que se deixam levar, que se deixam se influenciar,             

deixam os olhos deles andar pelo mundo. 

Eis que EU tenho alertado a todos, sejam os Abéis, sejam os Cains.             

Limpem as vossas vestes, limpem as vossas atitudes, os vossos          

comportamentos, verificam em vossas ações, o que vocês falam, o que           

vocês pronunciam pela vossa boca.  

Eis que não há tempo para mais nada. 

Arrependam-se no dia que se chama hoje, entrem num conserto          

rápido, porque depois que fechada a porta, já não haverá mais tempo. 

Eis que as mudanças estão a ocorrer, o frio está a chegar, o inverno              

está a chegar, eis que será rigoroso para muitos. Será rigoroso em muitas             

zonas do planeta que se chama terra. 

Abriguem-se! 

Meus filhos, acelerem a compra de bens, acelerem a compra de bens            

não perecíveis, eis que a escassez está a chegar e os homens deste mundo              

não estão alertando. 

Mas eis que vos alerto, corram para fazer as provisões, corram para            

estarem prontos com as provisões. Eis que aquele que não tem, EU irei dar,              

aquele que não tem, EU irei derramar, mas aqueles que podem, façam. 

Chama-se obediência. 

Oh filhos, oh filhos! 

Atendam a minha palavra, atendam a minha palavra!  

Porque EU estou vos amando, EU vos amo, amo a todos, amo a todos!  

Mas eis que a oportunidade é dada a todos, mas a escolha é de cada               

um. EU a ninguém posso obrigar, a nada posso obrigar. Vós tens o poder da               

escolha. 

Então, eis que EU vos alerto, no dia que se chama hoje. 

Com meu amor eterno! 

 



Yeshua Hamashia 

 

Do meu mais alto trono!  

Aleluia!! 

 

 

ATOS 3-19 

 

Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos          

pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. 

 

 

ATOS 17:30-31 

 

30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora             

a todos os homens, e em todo o lugar, que se arrependam; 

 

31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o              

mundo, por meio do varão que destinou; e disso deu certeza a todos,             

ressuscitando-o dos mortos. 

 

 

APOCALIPSE 22:14 

 

Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do          

Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na             

cidade pelas portas. 

 


