
 

Transcrição da mensagem dada a irmã Valery Maurice no dia 28 de            

novembro de 2019 

 

      COMEÇOU A SEPARAÇÃO! 

 

      O Senhor começa a falar: 

      "Estais a veres as nuvens"? 

      "Estais a veres as nuvens que estão no céu, filha? O que veres tu"? 

Eu via nuvens pretas preparadas para chuva e nuvens brancas. E eu via              

uma separação entre brancas e pretas e o Senhor disse: 

"Sim! EU que estou fazendo nesse momento! Estou separando o joio do             

trigo, estou fazendo separação das águas, entre aquele que me serve e            

aquele que não me serve. Aquele que tem o seu coração segundo a minha              

vontade e aquele que tem o seu coração segundo a sua própria vontade". 

      O Senhor diz: 

"Observa! Observa bem! Eis que EU estou vendo aquele que me busca e              

aquele que não me busca, aquele que quer estar na minha presença e             

aquele que quer fazer a sua própria vontade. Olha! EU confirmo! Vou abrir o              

céu"! 

"Vês? Viram meus filhos? É a minha luz! É a luz do meu Espírito que                

guia a cada uma das minhas ovelhas, que guia a cada uma das minhas              

ovelhas, nesse dia que se chama hoje." 

"Para testemunha, para que vejais que EU guio a cada um. A minha luz               

guia os meus, os meus luzeiros"! 

      O Senhor diz: 

      "Fala a palavra meus remanescentes, meus remanescentes"! 

      Eis que falei. 

 

Yeshua Hamashia 

Shalom 

 

Deixai crescer ambos juntos até a colheita; e, ao tempo da colheita, direi             

aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, e atai-o em feixes para o queimar;             

mas recolhei o trigo no meu celeiro. 

Mateus 13:30 

 

O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém               

que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. 

Salmos 14:2 
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Falando novamente ao povo, Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me              

segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida". 

João 8:12 

 

Pois assim o Senhor nos ordenou: "Eu fiz de você luz para os gentios, para               

que você leve a salvação até aos confins da terra". 

Atos 13:47 

 

2 


