
Transcrição da mensagem dada para a irmã Valery Maurice no dia 04 de             

janeiro de 2020. 

 

ONDE ESTÃO OS MEUS FILHOS? 

 

Onde estão os meus adoradores?  

Onde estão aqueles que dizem que me amam? 

Onde estão aqueles que dizem que largarão tudo por amor a mim? 

Onde estão aqueles que dizem que largaram família, pai, mãe, filhos, marido            

para me seguirem? 

Onde estão? 

Onde estão aqueles que me adoram em verdade e em sinceridade? 

Onde estão? 

O evangelho saiu.  

Este para o oeste. 

Tem um grande avivamento no Oriente. 

Onde estão os meus adoradores da Nação Brasileira?  

Onde estão os meus adoradores da Nação Americana?  

Grande avivamento tenho EU na Ásia. 

Muitos dos vossos irmãos tem dado a vida nesta hora.  

Estão vocês pronto para pagarem o preço? 

Onde estão os meus adoradores?  

Aqueles que fizeram a aliança de me servir de todo o seu coração. Onde              

estão? Onde estão? 

Eis que tenho procurado. 

Onde estão aqueles que estavam comigo no barco, onde estão?  

Eis que EU falo: 

Muitos me negam nessa hora, muitos me negam. 

Ah meus filhos! 

EU aguardo a decisão de cada um. 

Com amor... 

 

Yeshua Hamashia 

 

Eis que o Senhor está a dizer. Enquanto há um grande avivamento que está              

sendo implantado na Asia, o Médio Oriente do lado de cá das Américas,             

houve um grande abandono.  

É certo que o Senhor tem uma promessa, mas o Senhor não deixa de              

chamar aqueles que são seus. 
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João 4: 23 

Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o              

Pai em espírito e em verdade; porque o Pai procura a tais que assim o               

adorem. 

 

Lucas 14:26-27 

"Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos,               

seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser                 

meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode               

ser meu discípulo. 

 

João 8:12 

Falando novamente ao povo, Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me              

segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida". 

 

Mateus 16:24 

Então Jesus disse aos seus discípulos: "Se alguém quiser acompanhar-me,          

negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 
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