
Transcrição da mensagem dada para a irmã Valery Maurice em conversa           

com a irmã Cláudia Gaspar pelo telefone no dia 23 de dezembro de 2019. 

 

AÍ NAQUELE GRANDE DIA... 

 

A filha da Maricleia é minha, EU lhe dei a visão pra ela ver a perseguição que                 

irá acontecer. EU tenho dado visões a meus pequeninos, mas muitos ainda            

duvidam. 

EU guardo os meus, EU escolho os meus. 

Há muitos incrédulos, mas eis que muitos verão, muitos verão e naquele            

grande dia terão muito ranger e choro, porque muitos me negam, muitos            

me negam no dia de hoje. 

Estão a fazer pactos, estão a fazer pactos, a minha palavra diz, a minha              

palavra diz, andai, anunciai a salvação, buscai, mas não andeis com ouro e             

nem prata e muitos tem amor a ouro e prata. 

EU não vos chamei para coletar ouro e prata, EU vos chamei para salvar              

almas.  

Ai que naquele grande dia muitos prestarão contas de tanto ouro e tanta             

prata que armazenaram, muitos prestarão contas das riquezas, mas se          

esqueceram da riqueza maior que é a alma. 

Naquele grande dia, naquele grande dia, me verão, EU SOU e prestarão            

contas porque o livro será aberto. 

E EU cobrarei, porque se derramará, o sangue de muitos estarão nas mãos             

de muitos porque muitos sabem e não fazem nada. Preferem continuar na            

bandeja do que abrir a mão, naquele grande dia, naquele grande dia! 

Naquele grande dia, a minha ira, irá cair nessa terra, quando EU abrir a              

terra, muitos cairão como no tempo de Corá, ainda há chance para aquele             

que se arrepende de coração. 

Aquele que se suja, suja-se mais. 

Aquele que se limpa, limpa-se mais. 

Eis que EU SOU alerto a igreja mundo, alerto a noiva, interceda por aqueles              

que estão perdidos. 

EU amo a todos, mas EU tenho justiça, que a minha balança irá pesar. 

Eis que falei no dia de hoje! 

EU guardo os meus. EU tenho os meus anjos posicionados para aqueles que             

me buscam, mas aqueles que me abandoram eu abri mão, aqueles que me             

abandonaram EU retirei. 

Preparem-se! 

Eis que EU falo no dia de hoje. 

 

Yeshua Hamashia 
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Anjos idem! 

Anjos idem! 

 

 

Lucas 13:28 

Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, e Isaque, e             

Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. 

 

Mateus 8:12 

E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores; ali haverá pranto e              

ranger de dentes. 

 

Salmos 96:2 

Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome; anunciai a sua salvação de dia em              

dia. 

 

Ezequiel 3:18 

Quando EU falar ao ímpio: ‘Certamente morrerás!’, se não o advertires e não             

disseres nada para preveni-lo sobre seu caminho errado e danoso, a fim de             

salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá por causa da sua própria            

malignidade; contudo, EU exigirei da tua mão o sangue dele, porquanto           

recebeste a responsabilidade de pregar àquela pessoa. 
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