
Transcrição da mensagem dada para a irmã Valery Maurice no dia 26 de             

novembro de 2019. 

 

GUARDE SEU CORAÇÃO 

 

Meus filhos, as investidas do inimigo da vossas almas, tem sido muitas.             

Eis que vem com fúria, vem com fúria para vos desestabilizar, para colocar             

contenda no meio de nós. 

Vem com sopro trazendo sussurros e murmúrios. Vigia pois, porque           

sussurros trás outras intenções. 

Vigiai, guardai o que é vosso, guardar vosso coração, guardai vosso            

ouvido, vossa mente e vossa boca. 

Porque ele sabe que o tempo dele é chegado. É chegado o tempo dele,               

eis que já não há mais tempo. O tempo dele é chegado, o tempo dele é                

chegado ao fim e ele quer levar a muitos com ele. 

Mas eis que EU tenho alertado, vigiem, cuidado com quem falas,            

cuidado com o que tu ouves, cuidado com quem tu deixas entrar em seu              

coração.  

Guarda teu vestido, guarda tua coroa para que ninguém a tire. Assim             

consta na minha palavra. 

Se EU vos perdoei dos vossos pecados, onde estão vossos acusadores?            

Onde estão aqueles que vos lançam a pedra? Mas, eis que muitos vem por              

detrás, querendo lançar pedras, querendo trazer contendas no meio da          

minha igreja. 

Vigiai, vigiai, para que não sejas levado juntamente com ele. É que ele              

cria as contendas e ri por detrás. 

        Oh meus filhos! 

        Atentai para o chamado que vos faço no dia de hoje! 

        Eis que falei! 

 

Yeshua Hamashia 

 

Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. 

Provérbios 4:23 

 

Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela          

renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e           

comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 

Romanos 12:2 
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Meu filho, dê-me o seu coração; mantenha os seus olhos em meus            

caminhos. 

Provérbios 23:26 

 

Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do            

Senhor está próxima. 

Tiago 5:8 
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