
Transcrição da mensagem dada a irmã Valery no dia 23 de dezembro de             

2019 

 

GUARDAREI OS MEUS PEQUENINOS 

 

Estou permitindo que meus pequeninos tenham visões, assim como também          

dou o entendimento que muitos dos meus serão perseguidos dentro e fora            

das igrejas. 

Os soldados do inimigo se levantam contra os meus eleitos, mas que EU             

SOU darei o livramento aos meus pequeninos das coisas terríveis que terão            

que acontecer na terra, para que se cumpra o que está escrito. 

Guardarei os meus, mas muitos dos meus filhos também pagarão o preço da             

perseguição. 

Para que se cumpra o número completo do meu exército. 

Lembra-te que estarei sempre ao teu lado. 

Homem ou mulher, caminharei contigo e no momento da separação corpo e            

alma, te recebo para a glória. 

Não temam Talitas! 

Não temam crianças! 

O inimigo quer parecer que tem o controle, colocando medo e dúvida. 

Tão somente crê, crê, crê que EU SOU, te aguardo para te abraçar, te              

enxugar as lágrimas e Me verás e verás o que preparei para ti amados do               

meu coração. 

Vos aguardo com muito amor, muito amor. 

Que maravilhoso será o nosso encontro. EU abro os braços, sentes o meu             

calor? Sentes a minha presença? 

Eis que te visito nesta hora! 

Larita filha amada, EU te vi, correste para me ver, alegra-me teu proceder. 

Persevera mais um pouco. 

Sei que queres vir já, mas lembra-te de teus irmãos filha. 

Intervir! 

Intercessão noiva amada! 

Intercessão pelos perdidos, pelos cegos, pelos surdos, pelos paralíticos! 

Clamor de intercessão criam interferência no inferno no mundo espiritual. 

Salva teus irmãos, tu que salvas estas. 

Lança a rede e pesca os perdidos. 

Minhas filhas, vos amo! 

Com amor de Pai para cada filho do mundo. 

Com amor eterno, eis que falo nesta manhã. 

 

Abba Pai 

Yeshua Hamashia 
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Joel 2:28 

"E, depois disso, 

derramarei do meu Espírito 

sobre todos os povos. 

Os seus filhos e as suas filhas 

profetizarão, 

os velhos terão sonhos, 

os jovens terão visões. 

 

Habacuque 2:3 

Pois a visão aguarda 

um tempo designado; 

ela fala do fim e não falhará. 

Ainda que demore, espere-a; 

porque ela certamente virá 

e não se atrasará. 

 

Deuteronômio 31:6 

Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados por           

causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês; nunca os deixará,              

nunca os abandonará". 
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