
Transcrição da mensagem dada a irmã Valery Maurice durante a live do            

canal do irmão João no dia 07 de dezembro de 2019 

 

CUIDADO COM O BEZERRO DE OURO 

 

Tirarei a conveniência de todos. Para muitos seria o vazio. Fui colocado             

na prateleira. 

Muitos chorarão nesse dia, muitos não se alegram em ouvirem a minha             

voz. O coração está ficando escuro, não lhe convém a repreensão, preferem            

a escuridão. 

     Alertei, alertei, alertei, mas não querem. 

     A voz do engano para muitos é suave. 

     Ahh filhos! Se vocês soubessem, ouvissem o que vem, tremeriam. 

Coloquei exércitos guardando a muitos. Eis que foi banido. Assim os            

meus também foram retirados, muitos estão por conta própria. 

    Néscios! 

Tão rapidamente são enganados. A astúcia do inimigo em vossas almas é             

grande. Mestre do disfarce. 

Alertei! As máscaras de muitos caíram. O que estava por detrás foi             

revelado. 

     Vigiem! Vigiem! Que nem todos que me chamam são meus. 

     Enganadores! 

     Minha igreja é treinada até o último segundo. 

Aos meus EU guardo. Aqueles que perseveram a investida do inimigo na             

sua alma. 

     Aprenderam?? 

     Prudência! 

     Discernimento! 

Estado de alerta convém a muitos. Convém que não se misturem com o              

bezerro de baal. Bezerros de ouro que brilham nessa época. 

Armadilha, laço do engano, antes de abrir aqueles que adoram o bezerro             

serão engolidos pela terra. 

Assim foi no passado, assim será hoje. A terra abriu para engolir os              

profanadores. 

     Meus filhos, vos amo! 

     Sim meu filho, por toda a terra alerto. 

Ouçam enquanto há tempo! Salvem suas almas, meus filhos! Não           

queiram se separar de mim por toda a eternidade. 

Filho, não desejo seu choro, mas não posso te impedir de partir. Se a tua                

escolha não for a minha, mas lembra de que o teu Pai te ama para te salvar                 

e resgatar. 

1 



     O meu coração suspira pelo teu regresso. 

     EU te amo! Vos amo! Salve quanto pode. 

    EU sei, EU conheço um coração arrependido! A sinceridade. 

     Meus filhos, o tempo é muito pouco, segundos, segundos. 

Meus amados, vos amo, com amor profundo, do Meu mais alto trono             

olho para os luzeiros! 

     Os saúdo e a minha paz vos dou. 

 

Abba Pai 

 

Yeshua Hamashia 

 

Shalom 

 

 

Êxodo 32:8 

Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em             

forma de bezerro de ouro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe         

sacrifícios, e disseram: ‘Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do              

Egito’ ". 
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