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

novembro de 2019 

 

     CUIDADO COM O ENGANO 

 

Oh! Minhas ovelhas tem sido levadas para o engano, as minhas ovelhas             

tem sido apartadas pela voz do engano. 

       Oh! Meus filhos eu vos amo, meus filhos eu vos tenho alertado. 

       "O que queres que EU te faça"?  

Tenho EU perguntado a cada um, EU tento alertar para que vós             

despertais, para que vós sondeis a voz que fala convosco, mas eis que             

muitos não quer me escutar, porque a voz do engano é doce e suave, mas a                

voz do engano trás falsidade, trás sutileza. 

     Oh! Meus filhos, despertem, despertem enquanto é tempo! 

Meus filhos despertem enquanto é tempo, muitos tem sido levados para            

o penhasco, muitos tem sido levados para o precipício,  estão na beira. 

Oh! Filhos meus, tem vos alertado, usando as várias vozes que tenho             

pelo mundo a fora, para que vós acordei noiva minha, acordei filhos meus,             

mas muito não querem escutar, muitos nem se quer testam a voz que             

ouvem, muitos nem se quer ouvem, sondam, para saber se essa voz é             

minha ou é voz de engano, muitos nem se quer perguntam para saber se              

sou EU que falo ou é outra voz que está falando com eles. 

Ah! Meus filhos muitos quando despertarem, já não haverá mais volta,            

porque estarão na beira do precipício e muitos já caíram. 

Oh! Filhos meus, eis que os tenho alertados, acordem enquanto é            

tempo, acordem enquanto é tempo! 

       A voz do engano tem levado muitos para o engano. 

Ah! Porque nem tudo que brilha é MEU, nem tudo que fala             

mansamente, suavemente é MEU, porque aquilo vem com muita, com muita           

mansidão, mas o que está dentro dele não ME pertence.  

Eis que EU tenho alertado, tenho falado, sondem quem são as pessoas             

que vos circundem, porque eis que EU andei no mundo e eis que Judas              

andou comigo, me conhecia, caminhava comigo, ceiávamos juntos, eis que a           

traição veio daquele que estava perto, não daquele que estava longe,           

sondem, sondem para ouvirem aqueles que sopram. 

Aqueles que vos abraçam para aquele que diz "mestre estou aqui"!            

Sondem, sondem, para saber que espírito é esse que vos fala,           

arrependem-se enquanto é tempo, arrependem-se, convêrta-vos dos vossos        

maus caminhos. Oh, tu que falas e tu que desvias os meus pequeninos. 

       Ah! Esse grande dia! 

       EU vos amo meus filhos, com amor eterno! 
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Yeshua Hamashia 

 

 Shalom 

 

Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e            

toda espécie de maledicência. 

1 Pedro 2:1 

 

"Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de             

ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. 

Mateus 7:15 

 

O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e             

seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos         

vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada 

1 Timóteo 4:1-2 
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