
Transcrição da mensagem dada a irmã Valery Maurice no dia 22 de            

novembro de 2019, durante a oração. 

  

🔥    MUITOS NÃO QUEREM OUVIR  🔥 

  

Ahh! Se a minha igreja me escutasse… 

Ahh! Se a minha igreja me escutasse… 

EU falo, falo, falo, mas muitos não querem ouvir. 

EU alerto, alerto, alerto, mas muitos não querem ouvir. 

Muitos ajuntei mas por rebeldia se deixaram levar. 

Ahh! EU falo, falo, falo, mas muitos não querem ouvir. Alerto, alerto,            

alerto, mas muitos não querem ouvir. Muitos se deixaram levar. 

Ohh! O barco leva para longe! 

Olhai que pode não haver mais tempo, pode não haver mais tempo. 

O barco de muitos está a se afastar, está a se afastar. 

Eis que tenho vindo a alertar que rodam uns com os outros, que             

rodam uns com os outros, se deixam levar uns com os outros. 

Eis que o barco se vai afastando, se vai afastando, por trás do              

redemoinho não tem mais jeito, porque muitos não querem ouvir a minha            

orientação, a minha direção. 

Muitos não querem entrar no aprisco, porque o aprisco é esprimido.            

Muitos não querem entrar no aprisco, porque o aprisco é esprimido. Muitos            

não querem ser moídos para que saia azeite puro, porque azeite puro dói na              

carne, dói na carne, o azeite puro dói na carne, porque a carne é apertada               

para que saia a essência mais pura. 

O diamante bruto tá na pedra, mas para que da pedra saia diamante,             

ele é batido, ele é martelado.  

Para que meu sangue caísse na terra, para que todo o pecado fosse             

redimido, EU fui chicoteado, EU fui sacrificado, EU fui martelado, as minhas            

mãos foram furadas, meus pés foram furados para que o sangue caísse na             

arca da aliança. 

Mas muitos não querem pagar o preço, muitos não querem pagar o            

preço da perseguição. Muitos não querem pagar o preço da perseguição. 

O meu sangue jorra, as minhas mãos jorram, os meus pés jorram o             

sangue nesta terra para todo aquele que me clama, para todo aquele que             

me busca. Porque o EU SOU estou com todo aquele que me busca. Estou              

com todo aquele que me busca, Estou com todo aquele que me clama. Mas              

muitos não querem pagar o preço. 

Eis que vem tempos difíceis, não haverá quem guarda quem, não           

haverá quem socorra quem. Somente aqueles que estarão na minha          

presença serão guardados, livrados e protegidos. 
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Eis que EU entro na casa hoje daqueles que são meus, daqueles que             

me buscam em santidade, em oração e jejum. Mantém o coração deles            

puro, de manhã e a noite me buscando, caminhando em pensamento e em             

tudo o que fazem, se alimentam em mim, pensam em mim. 

Porque EU SOU, passa na casa dela hoje e me instalo aqui, porque a              

porta está aberta e entro em todo aquele que me deixar entrar na sua casa.  

Porque EU SOU! 

Eis que EU falei no dia de hoje. 

 

🔥🔥🔥 Yeshua Hamashia 🔥🔥🔥 

 

Shalom! 

 

Lucas 11:28 

 

Mas Jesus respondeu: - Mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de             

Deus e obedecem a ela. 

 

João 10:27 

 

As minhas ovelhas escutam a minha voz; eu as conheço, e elas me seguem. 

 

2 Samuel 22:31 

 

Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo               

para os que procuram a sua proteção. 
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