
Transcrição da mensagem dada pela irmã Valery Maurice na sala de oração            

durante a madrugada do dia 12 de dezembro de 2019. 

 

Ahhh minhas filhas! 

Ahhh meus filhos! 

Chamem vossos irmãos. Tenho filhos perdidos, filhos que precisam de ajuda,           

filhos que estão desorientados. 

Ajudem vosso irmão! 

Estendam a mão, falem do meu amor. 

Muitos não ouvem, mas há muitos que ouvem e que estão sendo despertos. 

Falem, falem, toquem a trombeta, toquem a trombeta! 

Convoco minha noiva para tocar a trombeta. 

Vocês estão salvos e vossos irmãos? 

Vocês estão felizes e vossos irmãos? 

Derramo amor no coração de cada filho meu, para clamar por seu irmão. 

Ohhhh filhos, lancem a rede, lancem a rede, lancem a rede. 

Ohhhh filhos, intercessão, intercessão pelos caídos. 

Estou convocando minha noiva, para lançar a rede. 

Não quero noiva acomodada. 

Minha filha Nilva, convoca minha noiva para lançar a rede. 

Meu filho João, lança a rede. 

Quero a minha noiva intercedendo pelos irmãos. 

Olhem com amor! 

O inimigo de vossas almas quer colocar mãos e olhos, mas eu tiro. Minha              

noiva ninguém toca, porque EU SOU, EU SOU! 

Estou convocando a igreja no mundo, noiva no mundo, acordem,          

convocação no mundo. 

Convoco minha noiva no mundo a acordar e interceder por cada irmão.            

🔥🔥🔥🔥 

Nos quatro cantos do mundo, intercessão, quero minha noiva intercedendo. 

O inimigo de vossas almas não dorme. 

A batalha está fogo puro 

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 

Meus filhos vos amo! 

Não se acomodem! 

Vos amo eternamente! 

Eis que falo nesta madrugada! 

Minha igreja! 

Minha noiva, vos amo! 

Limpo o coração de cada um, limpo o coração de quem abre e deixa entrar o                

fogo santo. 
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Lamparinas sendo cheias! 

Lamparinas sendo preenchidas! 

Estou passando nesta madrugada (em forma de Leão da Tribo de Judá e             

fogo pelas cidades iluminadas). 

Estou passando de cidade em cidade. 

Estou visitando cada família, cada filho meu. 

Estou santificando casas. 

Estou olhando cada um. 

Estou vendo os que dormem em mim. 

Estou visitando cada filho. 

Estou vendo muita noiva acomodada. 

Intercessão! 

Vem o tremor mas muitos dormem, muitos estão desapercebidos. 

Acordem vossos irmãos! 

Toquem, toquem, toquem o alerta no mundo! 

Lancem a rede nos lagos, no mar, na terra. 

Lancem, lancem, lancem! 

Não chamei a noiva para acomodação, chamei a noiva para guerrear. 

Noiva que dorme, o vestido começa a rasgar por falta de vigilância. 

Tenho noivas que estão se manchando. Estão se manchando pela          

acomodação, estão abrindo brechas. 

Batalhem a batalha até o fim! 

O inimigo de vossas almas, batalha até o último segundo. 

Intercessão! 

Orai uns pelos outros! 

Filha, te darei direção. 

EU guardo os meus, EU guardo aqueles que anunciam minha palavra. 

EU sou, estou no comando de todas as coisas. O que é meu ninguém toca! 

Vou usar a tecnologia! Vou usar os canais dos meus para passar a minha              

palavra. Vou guardar até a hora certa o que é meu. 

Ai de quem tocar nos meus! 

Ahhhhh..... Fogo coloco sobre ele! Aos meus EU guardo, cubro com nuvem!            

Os meus são guardados, são cobertos e escondidos dos olhos inimigo. 

Aqueles que me buscam com tremor e temor, seja ele liberto, seja ela             

liberta. 

Há uma menina que estava sendo escondida, EU liberto agora! Uma criança!            

Fogo, fogo, fogo, fogo! 

- Para sacrificar? Perguntou a irmã Rosana Ruegg. 

Sim! - respondeu nosso Abba. 

Intercessão! 

(Falando em línguas indígenas) 
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Eis que EU frustrei os planos deles. 

Eis que EU estou frustando os planos deles, não estão entendendo nada,            

estou enviando meu fogo santo, estou queimando!  

Estou colocando fogo na fornalha! Aqueles próprios se queimam na fornalha           

que colocaram.  

Quero minha noiva intercedendo! 

Quero minha noiva intercedendo em oração e jejum! 

Chega de acomodação! 

Quero convocação, nos quatro cantos do mundo, quero minha igreja          

acordada, com fogo santo aceso! 

Quero convocação da minha igreja, da minha noiva! 

Acorda, acorda, acorda! 

Até quando dormem? 

Acordem!  

Estou convocando a minha noiva, a igreja, a lançar rede nos quatro cantos             

do mundo. 

Eis q falei! 

 

Yeshua Hamashia 

 

Joel 2:1 

Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte;              

tremam todos os moradores da terra, porque o 
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