
 

Transcrição da mensagem dada a irmã Valery Maurice no dia 06 de            

dezembro de 2019. 

 

         OS ESCOLHIDOS 

 

Meus filhos, aos olhos do mundo, muitos de vós parecem folhas secas,             

folhas sem brilho, seres que não andam de acordo com o mundo, que não              

fazem as coisas do mundo, que não caminham com o mundo, que não se              

sentam e comem e bebem e zombam na mesa dos escarnecedores. 

     Mas, é o que o mundo vê, EU vejo os meus! 

EU vejo aqueles que se resguardam nessa altura, aqueles que fogem dos             

holofotes, aqueles que fogem dos conhecimentos, aqueles que fogem da          

auto-afirmação para se manterem nos apriscos escondidos e resguardados,         

para muitos sem brilho e sem cor, para muitos completamente          

desadequados. 

Para muitos, vocês vivem no século passado, mas eis que EU conheço             

cada um no âmago, no íntimo. O meu Espírito vive dentro de vós. 

Na hora certa, no momento certo saberão. O mundo saberá, o céu, a              

terra, o universo saberá quem são os meus eleitos. Aqueles a quem EU             

escondi, apartei, separei, não são aqueles que o mundo conhece pela fama,            

pelo nome, pelo brilho, mas são aqueles pequeninos desconhecidos que          

serão levantados dos quatro cantos da terra para salvarem almas.  

     Eis que são os meus eleitos, a quem EU amo eternamente. 

     Com amor eterno! 

 

Yeshua Hamashia 

Shalom 

 

1 Pedro 2:9 

Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo          

exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das            

trevas para a sua maravilhosa luz. 

 

Mateus 22:14 

"Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos". 

 

João 15:19 

Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele.            

Todavia, vocês não são do mundo, mas EU os escolhi, tirando-os do mundo;             

por isso o mundo os odeia. 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery Maurice no dia 06 de            

dezembro de 2019 

 

     LÍRIOS ESCONDIDOS 

 

Estava eu a passar e o Senhor me levou a olhar para essa folha seca no                 

chão e o Senhor me fez ver, lembrou-me e questionou: 

     - "O que tu vês"? 

     E dentro de mim eu disse: 

- "Senhor, parece uma flor ou uma donzela, oh, silhueta de uma donzela,              

uma dama antiga"! 

     E o Senhor, depois de dar a palavra disse: 

     - "Lírios escondidos"! 

 

Amém. 

 

Cânticos 2:1-2 

Sou uma flor de Sarom, 

um lírio dos vales. Como um lírio entre os espinhos 

é a minha amada entre as jovens. 

 

Cânticos 2:12 

Aparecem flores na terra, 

e chegou o tempo de cantar; 

já se ouve em nossa terra 

o arrulhar dos pombos. 

 

 

 

 

Transcrição da mensagem dada a nossa pastora Nilva no dia 06 de            

dezembro de 2019 

 

  CEIFEIROS DA ÚLTIMA HORA 

 

     Testificando a mensagem "OS ESCOLHIDOS" dada a irmã Valery Maurice. 

  

O Senhor tem nos levantado de muitos lugares, nós trabalhadores da            

ultima hora, os CEIFEIROS da SEARA do SENHOR , são filhos hoje vindo de              

todos os lugares, perto e longínquos, para que possam resgatar vidas,           
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almas perdidas, pois muitos dos filhos do Altíssimo estao preocupados em           

ter, em ir, em fazer. 

"Mas fazer o que? Me diga? Pois EU os tenho chamado para salvação! EU               

vos tenho  chamado para a vida Eterna"!!! - diz o Senhor. 

Nesse exato momento ABBA abriu minha visão espiritual e contemplei a            

glória eterna, a cidade Celestial.  

     Onde eu via um lugar inigualável e imenso.  

     E  o nosso Senhor disse: 

- "Tem muitos e muitos lugares aqui que foram preparados exatamente            

por MIM, para vida de cada filho, mas muitos dos filhos estão distraídos,             

procurando conquistar bens, alegrias, paixões e desejos desse mundo. Pois          

suas carnes tem gritado mais que o Espírito".  

E o Senhor nos levantou justamente para tirar almas cativas pelas trevas             

da fila do inferno, para isso que muitos dos escolhidos foram chamados,            

para trabalharem na última seara. 

Resgatar da fila do inferno, vidas e mais vidas que todas davam por              

perdidas, mas através do sobrenatural do Pai, conhecido por milagre, serão           

salvos.  

     Para honra e glória do Pai! 

     "Atente as minhas palavras". 

  

Yeshua Hamashya 

 

Mateus 9:37-38 

Então disse aos seus discípulos: "A colheita é grande, mas os trabalhadores            

são poucos. 

 

Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua            

colheita". 

 

 

Romanos 10:14-15 

Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele            

de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue?  

 

E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: "Como são            

belos os pés dos que anunciam boas-novas!" 
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