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

no dia 14 de dezembro de 2019 

 

HOJE É O DIA DA LIBERTAÇÃO! 

 

Vou EU passar de casa em casa, cairão as correntes dos aprisionados. 

Ahhh! Vou passar na casa da minha noiva e sua parentela. 

Vou quebrar correntes. 

Estou passando com fogo santo! 

Estou passando! 

Vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar o jugo, vou quebrar! 

Ahhh, o povo não será cativeiro. 

Vou libertar do Egito, da escravidão. 

Clamem pela família! 

Clamem! 

Clamem! 

Clamem! 

O inimigo não suportará o fogo dos justos. 

Clame filho meu! Clama, tu me procuraste. 

Eis que respondo ao clamor da minha noiva. 

Verão a manifestação da minha mão. 

Ahhh, muitos não entenderão, rasgarão as vestes de vergonha, se          

prostrarão! 

Ahh noiva minha adornada, minha noiva!! 

Liberto EU o meu povo! 

O Faraó não tem poder para manter a minha noiva. 

Vem aí as pragas! 

Os meus, os meus, EU liberto! 

Saiam da Babilônia! 

Minhas ovelhas saírão das prisões, dos cativeiros que eles colocaram. 

Vou acordar os adormecidos com as últimas trombetas. 

Ahhh, como pesará a minha mão sobre os que tiraram a lã da minha ovelha! 

Eis que EU guardarei! 

Aquele que não ungiu, unja agora a sua porta. 

Unja! 

Unja! 

Unja! 

Meu anjo está passando, unja! 

Ahhh povo meu!!! 

Resguarda-te na tua tenda! 

Resguarda o que é teu! 
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Eis que falo neste dia! 

Santificação! 

Santificação! 

Santificação! 

Jejum! 

Jejum! 

Jejum! 

Oração! 

Oração! 

Oração! 

 

Yeshua Hamashia 

 

Salmo 107:13-14 

Então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livrou das suas             

angústias. Tirou-os das trevas e da sombra da morte, e quebrou-lhes as            

prisões. 

 

Jeremias 30:8-9 

E será naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, que eu quebrarei o jugo de               

sobre o seu pescoço, e romperei as suas brochas. Nunca mais se servirão             

dele os estrangeiros; mas ele servirá ao Senhor, seu Deus, como também a             

Davi, seu rei, que lhe levantarei. 

 

1 Samuel 5:6 

Passados estes acontecimentos a mão do SENHOR pesou sobre o povo de            

Asdode e das cidades vizinhas, trazendo destruição sobre todos eles e           

afligindo-os com pestes e tumores diversos.… 

 

Levítico 8:10-12 

Depois Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que               

nele havia, e assim os consagrou. Aspergiu sete vezes o óleo sobre o altar,              

ungindo o altar e todos os seus utensílios e a bacia com o seu suporte, para                

consagrá-los. Derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão para            

ungi-lo e consagrá-lo. 
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