
Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          

com o irmão João no dia 23 de outubro de 2019 

CAPACITAC ÃO 

O Pai capacita os escolhidos, eles não nascem capacitados. Ele é           

quem coloca as Palavras nas bocas de Seus Servos. Ele é quem dirige             

com o Espírito Santo dentro do irmão João o que vai ser dito, por isso que                

o Senhor afirma: Não se preocupem com o que tem que ser falado porque            

serei Eu que falarei pela vossa boca! Irmão João, o Pai não te escolheu             

pela quantidade de títulos, conhecimento. Mesmo que seja um falho         

pecador há uma sinceridade de coração porque o Pai viu em primeiro           

lugar o amor pela palavra Dele, o amor pelos Mandamentos Dele, a           

dedicação por querer obedecer ainda que sejam mandamentos do Antigo         

Testamento, renovados com a vinda do Senhor Jesus Cristo na Terra, a           

sua entrega em querer aperfeiçoar-se, em querer agradar o Pai.

Muito homem tem o conhecimento, sabe bem a Palavra, entende          

muito bem os versículos, sabe a organização da Bíblia, mas não vivifica            

isto. As Palavras que saem são letras mortas; sem vida por isso que a              

Igreja está caída. A começar pelo próprio Pastor que não tem vida, não             

tem Espírito Santo nele porque já saiu das Igrejas, já saiu de muita             

denominação porque aquele que está em cima do Altar é Mamom, Deus            

já tirou a Mão! 

Conhecer o Direito, ser advogado, fazer o curso de Advocacia é ter            

o diploma na mão. Saber defender as causas pela verdade é outro          

princípio de vida. Eis que muitos já não são advogados da verdade, são            

da mentira.

O Pai está procurando verdadeiros adoradores, não verdadeiros        

conhecedores. O conhecer não testifica, não vivifica, não pratica. Há          

muitos Pastores que conhecem, mas não vivem a Palavra. Quando estão           

fora, vivem a vida no mundanismo, libertinagem, na promiscuidade, no          

adultério, na prostituição, são falsos! Eis que no dia do Juízo a peneira             

daqueles que meteram a mão no arado, aqueles que estiveram em           

posições superiores será severa. 

O Pai afirma que não se preocupem com o que os outros pensam,             

preguem a Minha Palavra porque no dia em que se apresentarem a Mim,             

Eu veja o que vocês fizeram! O sangue da vida destas pessoas vai ser              
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retirado das vossas mãos no momento em que fizerem a vossa parte pelo             

qual Eu vos chamei! 

A corrupção não é de um dia para outro, a corrupção é gradativa.             

Ainda que a pessoa tenha entregado sua vida a Deus, deixa de vigiar,             

relaxar na fé, relaxar no jejum, relaxar na oração, aos pouco se esfria. A              

voz do mundo começa a falar e o Espírito Santo começa a se calar. A               

queda começa lá atrás, quando se cobiça a mulher do próximo, começa            

quando vê que o carro da moda do irmão da Igreja é mais bonito que o                

carro que usa; daí começam as propostas de dinheiro, as ofertas de            

dinheiro. 

Nem toda oferta que é colocada no Altar é para Mim! Nem toda a              

oferta que o homem vem trazer no chamado Altar é para Mim! Muita             

oferta é colocada lá para que o olho do Pastor seja engalanado. Muita             

oferta é colocada lá para que o olho seja enganado, para que seu coração              

seja enganado pelo dinheiro. São colocados montes de dinheiro, eis que           

chega a altura que se começa a dizer: Vou tirar um euro, depois dois              

euros, aí começa o de 20 euros. Quando se dá conta começa a colocar a               

mão naquilo que o membro disse que era para a Minha Igreja. Aí começa              

a comprar coisas para ele, eis que tenho visto o que eles tem feito nos               

bastidores. Tem ajuntado não para a Minha Obra mas para eles próprios!            

Tem ajuntado para eles próprios! 

Eis que Eu alertei no dia de hoje a dois! Eu alertei a dois no dia de                 

hoje: entrem para o concerto ou descerão para a sepultura! Eis que Eu             

alertei no dia de hoje! Eu alertei a Minha Serva Nilva para passar a              

Palavra no dia de hoje! Aqueles que estão se escondendo por trás das             

cortinas, aqueles cujo corações me trocaram por uma moeda, duas          

moedas de prata ou ouro. Aquela que está a se agarrar ao passado, eis              

que Eu tenho alertado! Entrem para o concerto porque quando Eu bater a             

porta já não existirá mais concerto! Eis que Eu tenho alertado, muitos não             

tem ouvido, mas eis que Eu alerto! Ninguém dirá que não foi alertado             

porque a boca da Minha Filha fala e Meu Servo me serve! Façam a vossa               

parte porque naquele grande dia saberão que Eu Sou falei através de vós!             

Shalom! 

Eis que Eu estou buscando aqueles que tem amor por Mim sincero,            

eis que estou buscando aqueles que tem amor pelos Meus Ensinamentos,           

amor a Mim. Eis que falei 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          

com o irmão João no dia 23 de outubro de 2019 

 CORPO. ABRA ÃOS NO MUNDO 

O Pai fala pessoalmente para a Noiva porque foi Ele quem ajuntou!            

O que estão neste Corpo foram ajuntados por Ele. Aqueles que saíram            

foram ajuntados por Ele, os quais tem sido alertados, mas a escolha é de              

cada um! Todos nós vigiemos para que ninguém venha a cair. Aquele que             

está de pé vigie para que não venha a cair. Que ninguém se exalte, que               

diga que faça. Não! Não! Não! E se algo está errado e para nos              

arrependermos e nos colocarmos aos pés de Cristo, mas vale um açoite            

do Pai do que estar perdido neste mundo. 

As pessoas tem que se dar conta de uma coisa, as mensagens            

transcritas são direcionadas ao coração, ao entendimento. Tudo o que se           

aprende na Bíblia nós temos que trazer para o nosso corpo existencial que             

é a prática! Os Moisés, os Davis, os Noés são os mesmos de hoje, são               

reais, são deste mundo. A batalha espiritual ela permanece. Guardem a           

Palavra na tábua de vosso coração. A Palavra do Senhor não são os             

nomes que lá estão, a Palavra do Senhor são os ensinamentos para            

colocar na prática, no dia a dia! Cada um de nós passa por situações              

parecidas no mundo moderno aos que os nossos antepassados passaram. 

Eu tenho muitos Abraãos na face desta Terra, muitos que Eu apartei            

há muito tempo de sua parentela para que estivessem nos locais que Me             

aprouve porque tenho uma missão para cada um deles. Eu sei que se             

sentem sós sim, mas eis que Estou com vocês, não estão sós no mundo              

espiritual e no mundo físico. Vocês não me vêem, mas estou ao vosso             

lado.  

Eu vos guardo, vos livro e vos protejo, mas vocês foram separados            

de seus familiares porque o Meu Propósito é para vós, assim como Eu             

apartei Abraão de sua parentela e disse larga tudo e vai para a Terra para               

onde Eu te mandar, assim é a vida de muitos de Meus Filhos. São              

apartados desde a nascença ou desde o momento em que se inclinaram            

para Mim. Eu vos separei já que são separados desde o início da Criação e               

aprouve que não estivessem no meio de vossa parentela para que na            

hora certa Eu os use, para que seus corações se inclinem só para Mim. 

Eis que falei 

 YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante a conversa          

telefônica com a irmã Luana no dia 23 de outubro de 2019 

EU VOU LEVAR! 

O Senhor diz: alguns dos Meus, Eu vou levar! Eu vou levar nas             

ondas dos tsunamis, nos terremotos. Filhos, não apoquenteis porque         

muitos Eu vou levar! Vou levar sim! Vou levar para a Glória! Muitos             

perguntarão: Por que Senhor se estamos salvos e ficamos? Eis que Eu            

tenho planos na face da Terra para uns e tenho planos para outros. Há              

muitos Filhos Meus que estão em Minha Presença mas serão recolhidos.           

Assim como Eu tenho alertado sobre os Pequeninos, vou recolher os           

anciãos, aqueles que trabalham mais tempo na Minha Obra.  

Vou recolher os de cabelos brancos, vou recolher aqueles que não           

tem mentes para as coisas que estão por vir. Vou recolher Eu, muitos dos              

Meus serão levados. As pessoas perguntarão: Por que Senhor? Vem aí a            

água. Por que Senhor? Salva-me! Salva-me! Orem e vigiem! Nesta hora           

entreguem a vida de vocês em Minhas Mãos. Eis que podem perder o             

corpo, mas as vossas almas estão nas Minhas Mãos porque Eu Sou Pai,             

Sou Deus, Sou Pai Todo Poderoso e irei recolher os Meus! 

Muitos subirão para a Glória nestes grandes terremotos que virão          

aí! Muitos subirão para a Glória nestes grandes tsunamis que virão aí!            

Muitos subirão para a Glória nessa mexida nas águas, na Terra que vem             

por aí, mas eis que os Meus, Eu recolho, os Meus, Eu salvo! Aqueles, os               

quais, tenho planos para trabalhar com eles na Seara, muitos deles serão            

poupados ainda que venham tsunamis, ainda que venham maremotos,         

muitos serão poupados ainda que sejam os Meus! 

Eis que Eu tenho ajuntado! No meio do Meu Trigo Eu tenho funções             

diferenciadas para cada um. Cada um no meio do Trigo tem uma função             

específica, eis que está delineado desde o Princípio da Criação: Aqueles           

que serão Meus para o primeiro recolhimento e aqueles que serão Meus            

para ajuntar, para pregar, para salvar almas. Aqueles que usarei como           

Exército de combate para fazer frente a este inimigo que está vindo com             

muita sutileza. Eis que tenho alertado a Minha Igreja, coloca-se na Minha            

Posição! Coloca-se em Minha Posição!  

Eu sou Deus na vida dela! A Minha Filha Eu guardo! A Minha Filha              

Eu seguro porque ela tem aberto o coração e fala tudo o que sente, a               

sinceridade dela Me agrada. Ela é sincera Comigo e isso Me agrada. Isso             
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Me agrada! Eu conheço a intenção do coração dela! Eu sei o que ela está               

fazendo! Eu conheço a intenção do coração dela por isso me aprouve            

estar na vida dela. Me aprouve usá-la e vou continuar a usá-la porque eis              

que Sou Deus na vida dela, ainda que se levantem contra a vida dela, sou               

Eu quem ponho a Mão! Sou Eu quem ponho os limites! Estou Eu             

condicionando a vida dela porque Sou Esposo, Sou Pai, Eu Sou o            

Provedor, sou Eu que guardo, que guardo a casa, sou Eu que guardo o              

Filho, que guardo a parentela! Não pensem que eu tirei a Mão! Eu não              

tirei a Mão porque repreendi, como Eu repreendo os Meus, Eu exorto, Eu             

alerto eis que a Minha Filha Eu guardo porque eis que é a Minha Noiva               

Preciosa (Valery). 

Ah vós do mundo estejais alertas porque estou a chamar para a            

seara os que abandonaram a obra para que voltem porque precisam           

trabalhar na Obra, eles fizeram um pacto, uma aliança Comigo! Entrem           

para o concerto! Entrem para o renovo! 

Oh Charles! Charles! Charles tens me trocado por uma moeda de           

prata!* Tens me trocado por uma moeda de prata! Charles tens me            

trocado por uma moeda de prata! O que Eu não te dei até o dia de hoje?                 

O que Eu não te dei até o dia de hoje? O que tens faltado? Tu tens 3                  

meninas Charles. Acaso tu sabes o que são 3 meninas neste mundo no             

que está por vir Charles? Eis que Eu estou te dando a última oportunidade              

da tua vida neste planeta que se chama Terra! 

Charles! Charles! Charles estou te dando Eu a última oportunidade          

neste planeta Terra. Passa para a Minha Filha Nilva! É a última            

oportunidade que te darei porque tu tens os teus pés alinhados para a             

cova, para a sepultura, para descer porque tu quebrastes a aliança           

Comigo! Tu quebrastes a aliança Comigo! Tu me tens trocado pelas           

moedas de prata que nem Judas. Tu me vais a trocar como Judas? Acaso              

tens te faltado alguma coisa Charles? O que que este mundo tem para te              

dar que Eu não te dei? 

Assim como os Meus Filhos, a Minha Igreja Estou alertando para           

que reúnam mantimentos, reúnam água. Ah! Mas que muitos tem          

eletrodomésticos de toda dependência em vossas casas, tem carros         

elétricos, por acaso vocês estão atentos a prestarem atenção que no           

momento que faltar eletricidade nada funcionará na vossa casa? Tem Eu           

vos alertado! Preparem-se para o tempo como o de Moisés! Tenho Eu vos             

alertado como no tempo de Moisés! Tenho Eu vos alertado preparem-se           
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com mantimentos, objetos de antigamente sim, que não dependam de          

eletricidade! 

Oh Filhos Meus que não atentam! Vocês não estão atentos! Vocês           

não estão ouvindo! Vocês não estão ouvindo a direção e a Palavra que             

tem sido dada, mas vocês estão se distraindo, estão atentos com as            

coisas deste mundo, pois que eles tem se reunido sim! Eles estão se             

reunindo sim para levantar aqueles que são deles! Estão se reunindo sim            

para fazer a aliança, a comunhão de todos eles porque o pai deles é              

outro, a aliança deles é outra, o pacto deles é outro! 

Ah Igreja Minha esteja atenta porque a hora que Eu venho ninguém            

saberá! A hora que Eu aparecer ninguém saberá! Ninguém tem planos!           

Ninguém sabe! Eu só estou aguardando a ordem do Meu Pai, quando Ele             

disser! Filhos vai ser muito tarde para uns pois que Eu tenho alertado,             

entrem para o concerto! 

Pastora Marli estou te aguardando naquilo que esta lá. Eis que Eu vi             

que tu começastes, mas Eu quero uma limpeza total! Eu quero uma            

limpeza total! Eu quero uma limpeza total! Eu não aceito ninguém na            

Minha Presença com coisas que não são Minhas! Eu não aceito ninguém            

na Minha Presença com coisas que não são Minhas: tu cortas com teu             

passado ou tu desses com teu passado! 

Eu sei que é duro para os pais daquela criança, mas eis que Eu              

recolhi! É o Meu Anjo! Está na Minha Presença! Está na Minha Presença             

porque eis que Eu estou recolhendo os Meus Pequeninos. Não vos           

admireis! Exortai! Alertai a quem pode alertar! Amai a quem pode amar!            

Dai amor! Dai carinho! Porque Eu Sou Pai que guardo com amor! Eu Sou              

Pai que cuido! Eu tenho os Meus Anjos que estão cuidando dos Meus             

Pequeninos! Eles não estão perdidos não! Eles estão na luz, estão na            

Minha Presença! Estão brincando nos Meus Jardins! Estão brincando nos          

Meus Jardins! Estão brincando nos Meus Jardins! Salpicam-se com águas,          

brincam com os Meus Animais! Canto para eles músicas celestiais!  

Fernanda alerta os pais! Alerta os pais! Eu recolhi para a Glória, é             

meu anjinho! Se te aprouver Filha de passar a mensagem para eles            

ouvirem a Minha Voz! Sou Eu quem acalento os corações deles! Não se             

esqueçam: Sou o Pai de provisão! Eu sou Pai que guardo e livro! Sou Pai               

que coloco a Mão! Colocando Eu a Mão quem poderá impedir? Eu passeio             

no meio de vós, Eu vos estou guardando! Olhem para Mim que Eu Sou              

vosso Pai! Eu recolhi para a Glória! Eu recolhi para a Glória! Eu recolhi              
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para a Glória! A Minha Paz vos dou pais, o Meu Amor Eterno! Eu sou               

IESUS (latim bíblico) na vossa vida! (Menino Kauan) 

A Minha Noiva que se prepare! A Minha Igreja no mundo que ouça:             

Eu sou Deus que guardo e livro! Eu Sou Deus que preparo os Meus!              

Quando vós estiverem prontos, Eu vos darei a direção, assim como foi no             

Egito será nos tempos de agora porque sou Pai que guardo! Eu sou Pai              

que livro e protejo! Eis que falei no dia de hoje, meu Amor Eterno, Minha               

Igreja e Minha Noiva. A Minha Paz vos deixo. 

Abba Pai falando e Jesus Cristo o Meu Filho. O nosso amor é             

convosco. 

* Mateus 26:14-16:
“Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes           

dos sacerdotes,

E disse: Que me quereis dar, e eu vo-lo entregarei? E eles lhe pesaram             

trinta moedas de prata,

E desde então buscava oportunidade para o entregar.”

Filipenses 4:19: “O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as            

vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus.” 
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Fonte: 

https://latterrain333.wixsite.com/lifeline/post/prophetic-warning-prepare-for-the-onslaught-that-comes-the-financi

al-collapse 

2019.10.24 - Prepare-se Para o Ataque Que Vem e o Colapso 

Financeiro 

Os dias estão indo muito mais rápidos agora, você não sente? É o fim 

da MINHA criação.  

Aproveite ao máximo de tempo que resta, porque os dias são maus, 

mas o tempo é precioso. Não desperdice, mas aproveite ao máximo para 

MEU REINO!  

“Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas 

como sábios, Remindo o tempo; porquanto os dias são maus”,  Efésios 

5:15-16. 

Muito sofrimento, dor e tristeza estão chegando, não apenas ao 

mundo, mas ao MEU povo. Os dias que você conheceu não serão mais. Os 

bons tempos, as risadas, a paz e a segurança serão repentinamente 

interrompidos. Somente aqueles escondidos sob a sombra das MINHAS asas 

estarão na zona segura da MINHA proteção.  

Em todos os outros lugares se achará o inimigo, quando ele vier para 

destruir MINHA criação. Ele está “babando”, furioso e esta encurralado como 

um leão feroz, sabendo que seu falecimento está próximo. 

Por mais perigoso que ele seja, ele não tem controle total do mundo, 

apenas MEU PAI tem esse privilégio! "Alegrai-vos, pois, céus e vós que neles 

habitam! Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a ti! Ele está 

cheio de fúria, porque sabe que seu tempo é curto." Apocalipse 12:12 

Prepare-se agora porque o tempo está bem perto - antes que o ataque 

violentos COMEÇAM!. Use o que vos tenho dado, tanto fisicamente como 

espiritualmente para ajudar os outros durante esse tempo que está vindo. 

Resgate muitos fora dos poços dos abismos para MIM. Eu chamo todos 

os meus filhos para serem evangelistas durante esses tempos do fim. Esteja 

preparado para prestar contas de mim para as outras pessoas. “ Antes, 

santificai ao Senhor Deus em vossos corações; e estai sempre preparados 
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para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da              

esperança que há em vós”, 1 Pedro 3:15. 

Para aqueles que ME chamarem, EU OUVIREI! 

Seja fiel à MINHA PALAVRA, 

Você é amado com um amor eterno, 

JESUS 

Então perguntei ao SENHOR se Ele poderia me falar do que está por vir; e               

ouvi o seguinte: 

"O colapso financeiro está no horizonte. Prepare-se o melhor que          

puder para isso!" 

“Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e deus estranho não houve entre                

vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor; eu sou Deus”,             

Isaías 43:12 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          

com a irmã Luana no dia 24 de outubro de 2019 

DESPEDIDA 

O Amor do Senhor é grande pelos Seus Filhos. O alerta tem sido             

dado para que nos preparemos, para que possamos nos despedir, para           

que não haja choques, sustos. Muita gente vai ser apanhada de surpresa!            

Os alertas tem sido dados para que nos preparemos, tanto          

espiritualmente quanto no meio de nossa família. 

Certo que toda gente vai morrer um dia, mas o que virá por ai será               

uma despedida bem rápida. Muitos não terão tempo de sequer se           

despedir. Será fulminante! O Senhor está preparando a família, está          

preparando os corações de Seus Filhos para se despedir. Dar amor,           

passar tempo na presença quanto se pode, tudo isso é um preparo que             

está dando para a sua Noiva, para a sua Igreja. 

O Senhor tem nos levado em entendimentos superiores para que as           

almas comecem a entrar num preparo, as alterações e as despedidas que            

acontecerão, tudo faz parte do plano do Senhor para esta Criação, tem            

relação com os Juízos e julgamentos que virão! Nossa carne grita, sente            

saudades, o apego, embora muitos já estejam desapegados porque vão          

trabalhar na Seara. Só o Pai nestes dias saberá, muitos irão para outros             

países, outras zonas, não ficaremos todos juntos. Seremos espalhados         

pelo mundo afora. 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Fabíola no dia 25 de outubro de             

2019 durante oração 

QUEBREM OS ÍDOLOS! 

Ai! Ai! Ai! Vaidade! Vaidade! Vaidade! Tudo é vaidade! Entristece o           

Meu Espírito! Entristece o Meu Espírito! Meu Corpo se dissemina! Meu           

Corpo se separa! Eu pus todos juntos num só! Ai! Ai! Ai! Por que se               

deixam levar pelos seus ídolos?  

Ai! Ai! Ai! Quebrem estes ídolos de dentro de vocês! Quebrem os            

ídolos! Eis que é vaidade! Pura vaidade! Quebrem os ídolos do mau            

sentimento! Quebrem os ídolos do mau pensamento! Quebrem os ídolos!          

Quebrem os ídolos de dentro de vossos corações! 

Ai! O Espírito entristece! Ai! Não percebem? Não percebem o quanto           

Eu fico triste? Ah Filhos e Filhas! Eis que estou com todos! Coloquei a              

cada um na sua obra, estão trabalhando! Estão trabalhando! 

Ai! Ai! Ai! Ai Filhas quero todos juntos! Eis que Eu montei este             

Corpo com todos os membros. Como pode um corpo viver e operar por             

completo a sua obra se faltam as pernas? Como pode um corpo funcionar             

sem as tuas mãos? Como pode um corpo funcionar sem os teus olhos por              

completo? Como pode um corpo funcionar por completo sem a tua voz?            

Como pode um corpo funcionar por completo se não tiver os teus            

ouvidos? 

Voltem! Eis que ajunto! Eis que ajunto! Dou o tempo porque eis que             

Eu os formei! Eis que Eu os formei! Hei! Hei! Hei! Filhos Meus voltem para               

o Meu Corpo porque eis que Eu formei todos os membros separadamente          

para que funcionem como um Corpo completo para a Minha Obra ou           

vocês acham Filhas Minhas que dei o dom a cada um por vontade            

própria? Foi constituído pela vossa vontade, heim?

Ah Filhas, esquecem que quem começou a Boa Obra fui Eu? Quem            

dá os dons Sou Eu e quem tira Sou Eu! Hei! Eu estou no controle porque                

Eu Sou o dono de tudo. Eis que quero junto! Há tempo de             

arrependimento! Eis que Eu uso pois a Minha Palavra deve ser dada.            

Ajunto porque para a Minha Boa Obra que deve ser cumprida!  

Eis que nesse dia Eu dou tempo para que se arrependam e voltem             

pois amo a todos! Amo a todos os Meus Filhos, mas quero juntos para a               

Minha Boa Obra para os fins dos tempos! Sem separação, eis que Eu Sou              

dou a Minha Palavra nesse dia. 
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Ah Falei! Deixo o Meu Espírito convosco! E a Minha Paz vos dou!              

Com Amor que tenho por todas as Flores do Meu Jardim! 

YESHUA HAMASHIA, SEU SALVADOR JESUS CRISTO 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery no dia 26 de outubro de             

2019 

UNÇÃO E PORTAIS 

Meus Filhos, elevarei os vossos conhecimentos em nível espiritual. A          

Minha Palavra foi: unjam as vossas casas, unjam tudo aquilo que vos            

pertencem. Tudo que passa por baixo da terra, canos de eletricidade,           

água, telefone são portais para o mundo; espelhos são portais para o            

mundo espiritual e físico. Eis que muitos não atendem quando Eu digo            

unjam as vossas casas; unjam as vossas portas, unjam os vossos           

utensílios. Bloqueiem tudo que se chama porta de entrada e porta de            

saída. 

Determinem dentro de vossas casas quem é o Senhor porque o que            

é decretado no mundo físico é decretado no mundo espiritual, mas eis            

que muitos ainda duvidam, muitos ainda questionam o porquê. Tenho Eu           

levado a muitos a ungirem-se de manhã e à noite. 

A unção é para fechar e abrir. Abre-se no mundo espiritual para as             

coisas que estão por vir, para o entendimento, para a sabedoria, para o             

discernimento e fecha-se para as coisas do inimigo da vossa alma. 

Atendam no dia de hoje, é um alerta urgente, aquele que ainda não             

fez, faça ainda quando há tempo. Unjam! Unjam! Unjam! Eis que o            

inimigo de vossas almas usa de roupas, de calçados, de equipamentos, de            

utensílios, de brinquedos, procurando estratégias, formas e acessos aos         

Meus Filhos, ao contato com aqueles que não estão prevenidos, aqueles           

que não tem discernimento. 

Eis que tenho alertado unjam os vossos pertences, consagrem! Vós          

não sabeis ainda o efeito no mundo espiritual. Unjam os vossos carros,            

volantes, motos, bicicletas, as vossas rodas, eis que as rodas tem contato            

com a terra. Os volantes tem a direção do carro, unjam os vossos             

motores. Acordem! Acordem! Acordem! 

Eis que Meus Anjos tem guardado muitos! Há muitos acontecem          

coisas inexplicáveis dentro de casa. E diz o Senhor: Eis que coloquei para             

Minha Filha Maria Lúcia, um Anjo para te proteger porque tu és a Minha              

Serva Fiel! Eu conheço o teu proceder, o teu caminhar, o teu deitar, o teu               

pensar, o teu levantar. Sei quem tu és! 

Consagrem o que comem, o que bebem porque assim como eles           

fazem aliança e consagram ao pai deles, vocês têm que consagrar ao Pai             
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de vossas vidas. Clamem o Sangue de Cristo dentro e fora da casa, nas              

janelas e portas, nas chaminés, na canalização, na eletricidade, no gás,           

nos telefones, nos aparelhos! Clamem o Sangue de Cristo! Clamem! O           

Sangue de Cristo tem poder! Decretem a autoridade máxima dentro de           

casa que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor que vai reinar dentro e fora               

desta casa! Paredes de fogo nas linhas telefônicas! Muralha de fogo!           

Parede de fogo! 

Onde há uma porta de entrada, decretem nos telefones, tablets,          

modem, televisões, computadores, ou seja, que tudo que é uma porta de            

entrada e saída de acesso ao mundo sejam cancelados! 

Eis que falei! Shalom! 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Esmeralda no dia 27 de outubro            

de 2019 durante oração 

EIS QUE VISITAREI A CADA UM! 

Onde que fostes que Eu te chamo? Onde estão as Minhas Flores? Eu             

tenho separado as Minhas Flores, se elas não querem mais o seu perfume             

dar para Mim, mas eis que Eu tenho derribado! Tenho derribado! Tenho            

derribado, mas eis que Minha Mão abaixou! Eis que agora é por conta             

delas. Eis que Eu chamei! Eis que Eu chamei! Eis que Eu chamei! 

O Senhor está triste! O seu coração está triste, mas eis que o             

Senhor estendeu a mão para eles e mesmo assim não quiseram ouvir.            

Não quiseram ouvir o Deus dos Exércitos falando com eles. Não quiseram! 

O Senhor está na batalha! O Senhor está na batalha! Eis que o             

Senhor está capacitando os seus! Preparem-se! Preparem-se porque eis         

que o inimigo de vossas almas tem se levantado contra os Meus Filhos             

aqui na Terra. O inimigo de vossas almas está infligindo os Meus!            

Clamem! Clamem porque Eu escuto a cada um! 

O Senhor é Deus na vida de cada um! Eis que tenho levantado a              

Minha Mão, mas eles não quiseram me ouvir. Eu os tenho mandado vir a              

Mim pedir perdão, se arrepender de coração e de alma, mas eles não             

quiseram! Eles não quiseram! Eles preferiram ficar ali juntinhos, ali estão!           

Ali estão! Eis que passarei pela casa deles! Eis que visitarei a cada um!              

Eis que chorarão porque não quiseram me ouvir! Eis que se lamentarão!            

Clamarão, mas eis que não ouvirei! 

Fala! Fala! Fala que Eu estou contigo Filha! Eis que estou na tua             

boca! Em nome do Senhor Jesus tenho Eu capacitado os Meus aqui na             

Terra. Levantarei Eu para que todos possam ver que Sou o Deus dos             

Exércitos que fala e cumpre! Nenhuma palavra Minha cairá por terra, eis            

que virei sobre cada um! Eis que não ouviram a Minha Voz! Eis que              

rejeitaram os Meus! Eis que rejeitaram as Minhas Palavras! Taparam os           

seus ouvidos! Taparam os seus olhos! Eis que abriram suas bocas para            

falarem coisas que Eu não digo! Eis que duvidaram do que falei! Eis que              

falaram, pensaram e agiram de maneira que não Me agradou! 

O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Eis que o Senhor está irado! Eis               

que o Senhor fala! Diz o Senhor: não temam Filhas Minhas! Não temam             

Minhas Filhas! Eis que Eu tenho guardado e Eu guardarei! Permaneçam na            

fé! Permaneçam fé! Não desistam! Não desistam de Mim! Não desistam           
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da obra! Não desistam da Coroa Eterna! Não desistam de Deus! E o             

Senhor fala: diante de provas, de dificuldades eis que estarei do lado de             

vocês, eis que estarei com vocês! Não desistam! Granjeai! Granjeai os           

talentos porque grande será o vosso galardão! Eis que tenho falado! Eis            

que tenho dito! Não vacilem! Não olhem para a esquerda, nem para            

direita, nem para trás porque eis que tenho colocado Anjos guardando           

vocês! 

Eis que repreendo todo mal, todo laço do inimigo em Nome do            

Senhor Jesus! Deus seja louvado! 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Esmeralda durante oração na          

madrugada do dia 27 de outubro de 2019 

ONDE ESTA O MEU POVO? 

Onde estão? Onde estão? Por que Eu fico chamando e vocês não            

respondem? Onde estão? Onde está o Meu Povo que Eu tenho           

selecionado? Onde estão aqueles que Eu chamei para a Minha Obra?           

Onde está? Por que se apartaram de Mim? 

Eis que estou muito triste Minha Rosa de Saron. Por que vocês não             

Me ouvem? Por que vocês não Me ouvem? Por que vocês não Me ouvem?              

Eu abro os Meus Braços para vocês para que se arrependam! Eu queria             

tanto abraçá-los! Eu queria tanto que vocês sentissem o Meu Coração de            

alegria se vocês voltassem atrás. 

Como dói! E a Minha Alma que chora! Meu Espírito que chora! O             

Espírito Santo de Deus está chorando porque muitos estão se perdendo.           

Eis que tenho chamado os Meus Filhos porque Eu Sou Deus na vida de              

cada um! Eis que abro os Meus Braços e os Meus Filhos me rejeitam! Eis               

que guardo os Meus e os Meus me rejeitam porquanto tudo isso vai             

acontecer! 

Eis que tenho colocado um ponto final e eis que este ponto está             

perto de chegar porque eles não Me ouvem. Não querem saber de Mim             

aqueles que Eu escolhi para se juntar a Minha Noiva, eles Me rejeitaram.             

Eles tem Me rejeitado e eis que Minha Alma chora. 

Filha Minha fale para eles o quanto a Minha Alma está entristecida!            

Eu Sou o Senhor Deus Soberano! Filha Minha, Eu tenho Misericórdia e Ela             

é infinita, mas quando Eu vejo que eles não querem mais, Eu não posso              

forçá-los a nada porque a Minha Graça é de graça! 
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Fonte: 

https://444prophecynews.com/there-has-never-been-an-army-like-you-and-the-enemy-is-terrified-at-the-sight-of-

you-julie-whedbee/ 

2019.10.27 - NUNCA EXISTE UM EXÉRCITO COMO VOCÊ E O INIMIGO 

ESTÁ ATERRORIZADO PERANTE VOCÊ 

Filha, toda a sua vida esteve treinando para o que está nascendo 

agora. Os que estão no meu exército dos tempos do fim, as minhas jóias da 

coroa e os meus remanescentes; eles manifestarão Meu poder e autoridade 

aqui, como todo o inferno é desencadeado pelo sistema de bestas e com os 

julgamentos que trago a um mundo em aliança com as trevas. Esses 

julgamentos começaram a sério, como você já está vendo e os portais do 

inferno continuam a abrir, trazendo milhares e dez milhares, até milhões 

mais demônios à Terra neste momento.  

Não impedirei as trevas de seus propósitos, como tudo está predito. 

Contudo, protegerei os Meus, você tem a Minha palavra absoluta, de que 

aqueles que andam em obediência não têm nada a temer, pois essas coisas 

acontecem na Terra. 

Aqueles a quem chamo Meus filhos e filhas, reis e sacerdotes; aqueles 

que servirão como herdeiros em Meu Reino, como Meu corpo governante e 

que governarão as nações com uma barra de ferro, estão experimentando 

os aspectos finais do treinamento, pois eu exijo que soldados experientes 

promovam Meu Reino aqui e matem as forças perversas de Trevas. 

Esse treinamento exige saber como seu inimigo opera, para que suas 

respostas e seu discernimento sejam altamente aguçados, consistentes e 

você esteja seguro em Mim, em sua fundação, em seu Comandante em 

Chefe que nunca sai do seu lado.  

Nós mataremos o inimigo juntos, como você vê a morte do seu 

inimigo. Existe uma escalada notável, sim, as trevas tem saturado todos os 

aspectos da sociedade e, portanto, seu treinamento se torna mais rigoroso e 

intenso. Seu foco passa de operar defensivamente para uma posição 

ofensiva frontal completa, pois verdadeiramente satanás e seu reino sombrio 

farão absolutamente qualquer coisa para impedir que você cumpra seu 

propósito. 
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Embora meu remanescente possa ser pequeno em número, eles são          

poderosos e ferozes; números não significa nada para Mim, somente vasos           

obedientes.  

Meu poder é o maior poder que existe, e embora dezenas de milhares             

se aproximem de você, eu os mantenho perto do abrigo de Minhas asas e              

até alguns escolhidos servindo sob Mim são muito mais poderosos do que            

qualquer coisa que o inimigo possa inventar contra Nós. 

Você deve vir a Mim frequentemente, muitas vezes ao dia em nossa            

conversa, mantendo-se em sintonia com a Minha voz enquanto ora a Minha            

Palavra incessantemente, mantendo o muro de proteção à sua volta e de            

seus entes queridos. Cubra-se frequentemente com o Meu sangue, cubra          

tudo com o qual você tem contato em suas vidas diárias. Não subestime o              

quão intensamente focado você deve estar, pois está sendo constantemente          

observado e monitorado; seu adversário procura uma pequena violação para          

obter acesso a você com direitos legais.  

Eu já lhe disse muitas vezes, a chave está em sua obediência. Ore             

Minha escritura, Minha Palavra de forma audível, pois há um grande poder            

na respiração que soprei em você. 

Como embaixadores do Meu Reino, você foi enviado para ocupar e           

proteger. A autoridade que eu lhe revelei é sua como é minha, para cumprir              

os propósitos para os quais você foi ungido para fazer.  

Você foi enviado com todas as ferramentas e recursos necessários          

para realizar essas tarefas à sua frente e, embora parece que você não             

alcançará até o fim, garanto que todos os que andam comigo, que você têm              

acesso a tudo do que EU SOU e tudo o que possuo, dado para você de Seu                 

Pai no Céu. 

Vocês são co-herdeiros do Meu Trono e residem Comigo em lugares           

celestiais; esta terra não é sua casa. Eu o tenho colocado, maneira de falar,              

nesse tempo e espaço contínuo para ancorar Minha presença aqui e           

manifestar tudo o que sou em um mundo perdido.  

Assim como tive muita oposição quando andei nesta terra, você          

também está enfrentando muita oposição. A minha foi para a morte desta            

vida física e o inimigo gostaria de nada mais do que terminar sua missão              

aqui também, impedindo-o de cumprir tudo o que lhe foi enviado para fazer             

avançar Meu Reino aqui e glorificar Meu nome.  

Mostre tudo o que Eu Sou: o único Caminho, a única Verdade e a única               

Vida, ressuscitando-me com o meu próprio poder e, portanto, a vitória foi            

garantida para que você não tenha medo. 

Quando te enviei aqui, não lhe enviei sem o meu conselho perfeito,            

sem minhas instruções e, portanto, você não está caminhando cegamente          

nesta jornada. Eu forneci tudo o que é necessário para você. Você opera de              
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um céu aberto e os armazéns de bênçãos estão abertos para você. Você é              

meu exército, grande e forte, nunca houve um exército como você. Todo o             

meu fogo consumidor irá adiante de você e atrás de você, Meu povo forte              

posto em ordem de batalha.  

O inimigo conhecerá o terror ao vê-lo, enquanto você corre como           

homens poderosos, intocáveis e indestrutíveis. Eu pronunciarei Minha voz         

diante de você e ninguém será capaz de resistir, pois o dia do Senhor é               

grande e muito terrível. Você fará coisas impossíveis para qualquer homem,           

pois o Meu Espírito invade todas as fibras do seu ser e nós trazemos a maior                

colheita de almas conhecida. 

Você receberá Meu amado, tudo o que tenho para dar, pois é Meu             

próprio coração que é o tesouro que você procura, e que mudará o mundo              

para sempre. A essência de quem eu sou manifestado através do Meu corpo             

remanescente é o que alterará essa dimensão e trará o céu à terra,             

cumprindo o Meu design perfeito.  

Você foi trazido aqui para uma batalha, uma guerra espiritual que já            

foi vencida! É apenas para você permanecer firme nessa verdade, ancorar           

Meu amor e Minha luz, proclamar Minhas verdades e manejar Minha espada            

do Espírito como sua arma mais poderosa. A parte bonita dessa batalha é             

que você não precisa fazer nada com sua própria força, pois isso não seria              

possível.  

EU SOU está derramando através de você e cumprirá os mesmos           

propósitos que ordenei para você. Usarei Meus instrumentos afinados para          

manifestar Minha presença e todos saberão que EU SOU QUE EU SOU. Todo             

joelho se dobrará e toda língua confessará que EU SOU o Senhor de todos. 

Esta é a maior batalha de todos os tempos; a luta de suas vidas, mas               

não apenas por suas vidas físicas, é uma luta por sua própria alma e pelas               

almas de toda a Minha criação.  

Eu avisei que ficaria extremamente escuro e muito, muito difícil nos           

últimos dias antes de Eu ir buscá-lo. Não é isso que você está enfrentando?              

Nada do que você está testemunhando e passando deve surpreendê-lo, está           

tudo predito na Minha Palavra. 

Faça como eu lhe ordenei. Afaste-se de absolutamente tudo o que é            

deste mundo, concentre-se como nunca antes. Ore por fé radical todos os            

dias. Ore pelo Meu discernimento dos espíritos, para que você não seja            

enganado.  

Ore para continuar recebendo meu santo conselho, conhecimento,        

entendimento e sabedoria nestes últimos dias sombrios. Então assista e veja           

o que estou prestes a fazer! Verdadeiramente, esta terra nunca viu nada          

parecido com o que farei através dos Meus instrumentos de justiça.
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Você não está sozinho! Você é vitorioso! Você é forte porque eu sou             

forte em você! Você não falhará! A vitória pertence a Mim! Eu sou o rei de                

todos, mestre de toda a criação e estou vindo para minha linda noiva! Use              

suas chaves e passe pela porta que sou eu. É minha glória esconder, mas é               

uma honra dos reis procurar um assunto. Vou revelar todas as coisas a seu              

respeito. 

Eu te amo além das palavras Minha amada .. 

Eu te amo! 

YAHUSHUA 

Romanos 8:19, “Pois a expectativa fervorosa da criatura espera a          

manifestação dos filhos de Deus”. 

2 John 6, “E isto é amor: andamos segundo os seus mandamentos. Este é o               

mandamento: que, como ouvistes desde o princípio, andareis nele”. 

1 Peter 2: 9-10 , “Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real,             

uma nação santa, um povo peculiar; para que manifeste os louvores daquele            

que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz; Que no passado não              

eram um povo, mas agora são o povo de Deus; que não obtiveram             

misericórdia, mas agora obtiveram misericórdia”. 

Romanos 8:17, “E, se filhos, herdeiros; herdeiros de Deus e co-herdeiros           

com Cristo; se assim é que sofremos com ele, para que também sejamos             

glorificados juntos”. 

Revelation 2:27 , “e os governará com uma vara de ferro; como os vasos             

de um oleiro serão quebrados em arrepios: assim como eu recebi de meu             

Pai”. 

2 Corinthians 2:11 , “para que Satanás não se beneficie de nós, porque não             

ignoramos os seus artifícios”. 

Proverbs 25:2, “É a glória de Deus ocultar uma coisa; mas a honra dos reis               

é procurar um assunto”. 

Leviticus 26:7, “E perseguireis vossos inimigos, e eles cairão diante de vós            

pela espada”. 

1 Thessalonians 5:17, “Orai sem cessar”. 

Revelation 12:11 , “E o venceram pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra            

do seu testemunho; e eles não amaram suas vidas até a morte”. 

Salmo 91 

2 Coríntios 5: 20-21 , “Agora somos embaixadores de Cristo, como se Deus            

nos houvesse pedido; oramos em nome de Cristo, reconcilie-se com Deus.           

Porque ele o fez pecar por nós, que não conhecemos pecado; para que             

sejamos feitos justiça de Deus nele”. 
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Lucas 15:31, “E ele lhe disse: Filho, estás sempre comigo, e tudo o que              

tenho é teu”. 

Hebreus 13:14, “Pois aqui não temos cidade permanente, mas buscamos          

uma que venha”. 

João 15:18 , “Se o mundo te odeia, sabeis que me odiava antes de te              

odiar”. 

João 14:6 , “Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida;             

ninguém vem ao Pai, senão por mim”. 

João 10:18 , “Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou; Eu              

tenho poder para derrubá-lo, e tenho poder para pegá-lo novamente. Recebi           

esse mandamento de meu pai”. 

Philippians 4:19, “Mas meu Deus suprirá toda a tua necessidade, segundo           

as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus”. 

2 Peter 1:3 , “Conforme o seu poder divino nos deu todas as coisas que              

pertencem à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou            

para a glória e a virtude”. 

Isaiah 33:6, “E sabedoria e conhecimento serão os estabilidade dos teus           

tempos e força da salvação: o temor do Senhor é o seu tesouro”. 

Malachi 3:10, “Trazei todos os dízimos para o armazém, para que haja            

carne na minha casa, e me prove agora com ele, diz o Senhor dos exércitos,               

se eu não te abrir as janelas do céu, e te derramar fora uma bênção, para                

que não haja espaço suficiente para recebê-la”. 

Joel 2:3-11 , “Um fogo devora diante deles; e atrás deles arde uma chama;             

a terra é como o jardim do Éden diante deles, e atrás deles um deserto               

desolado; sim, e nada lhes escapará. A aparência deles é como a aparência             

de cavalos; e como cavaleiros, assim correrão. Como o ruído dos carros no             

topo dos montes, saltarão, como o ruído de uma chama de fogo que devora              

os restolhos, como um povo forte posto em ordem de batalha. Diante do             

rosto deles, o povo sofrerá muito; todos os rostos reunirão escuridão. Eles            

correrão como homens poderosos; escalarão o muro como homens de          

guerra; e marcharão cada um nos seus caminhos, e não quebrarão as suas             

fileiras; nem um empurrará o outro; andarão cada um no seu caminho; e,             

quando cairem sobre a espada, não serão feridos. Eles correrão para lá e             

para cá na cidade; correrão sobre o muro, subirão sobre as casas; eles             

entrarão pelas janelas como um ladrão. A terra tremerá diante deles; os            

céus tremerão: o sol e a lua escurecerão, e as estrelas afastarão o seu              

brilho: E o Senhor proferirá a sua voz perante o seu exército; porque o seu               

acampamento é muito grande; porque é forte o que executa a sua palavra.             

pois o dia do Senhor é grande e muito terrível; e quem pode tolerar isso?” 

Ephesians 6:11-13, “Vista toda a armadura de Deus, para que sejais           

capazes de resistir às artimanhas do diabo. Porque não lutamos contra carne            
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e sangue, mas contra principados, contra poderes, contra os governantes          

das trevas deste mundo, contra a iniqüidade espiritual em lugares altos.           

Portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia             

mau, e tendo feito tudo, para permanecer”. 

João 15:4-5 , “Permaneça em mim e eu em você. Como o ramo não pode              

dar frutos por si mesmo, a menos que permaneça na videira; não mais             

podes, a não ser que permaneças em mim. Eu sou a videira, vós sois os               

ramos; aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto; porque             

sem mim nada podereis fazer”. 

Zechariah 13:9, “E porei a terceira parte pelo fogo, e as refinará como             

prata é refinada, e as experimentarei como ouro é provada; invocarão o            

meu nome, e eu as ouvirei: direi É o meu povo; e eles dirão: O Senhor é                 

meu Deus”. 

Philippians 2:10-11, “Para que em nome de Jesus todo joelho se dobre,            

das coisas do céu, das coisas da terra e das coisas debaixo da terra; E que                

toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai”. 

Habakkuk 1:5, “Eis aqui entre os gentios, e assiste, e assombra           

maravilhosamente; porque eu farei nos vossos dias uma obra em que não            

crereis, ainda que assim vos seja dito”. 

John 10:9, “Eu sou a porta; por mim, se alguém entrar, será salvo, e              

entrará e sairá, e encontrará pastagens”. 

Isaiah 22:22, “E a chave da casa de David porei sobre o seu ombro; então               

ele se abrirá, e ninguém se fechará; e ele fechará, e ninguém abrirá”. 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          

com a irmã Luana no dia 27 de outubro de 2019 

ABRO MINHA MÃO 

No entanto endureceram o coração, cerviz dura! Não querem ouvir!          

O Espírito Santo está triste porque foram alertados! O Pai diz que a porta              

vai fechar e muitos por desobediência na face da Terra vão para a Grande              

Tribulação. O Pai bate! Bate! Usa de seus profetas na face da Terra para              

alertar, mas endureceram o coração. 

O Pai tem Misericórdia, mas tem limite sim! Eis que Eu digo que             

tenho limite sim! Sou amor, mas sou Justiça! A Minha Casa é Casa de              

Santidade. Eis que Minha Casa e Meus Átrios são limpos. E o Meu Amor              

também tem a balança porque muitos não atendem o Meu Chamado e            

todos eles ouviram a Palavra, mas eis que endureceram o coração! 

Aquietem o vosso coração porque eis que vocês fizeram a vossa           

parte! Naquele grande dia ninguém dirá que não sabia! Naquele grande           

dia ninguém dirá que não sabia porque lá o Livro da vida será aberto e               

será testificado cada palavra que eles ouviram e não quiseram escutar! 

Eis que muitos não ouvem, estiveram presentes na Live! Queriam          

ver a Minha Presença, mas não ouvem o Meu Espírito. Não aceitam            

ensinamentos! Não aceitam exortação! Eis que estão rodando todos no          

mesmo espírito de engano sim! Estão rodando no espírito de engano! Eu            

alertei! Eu alertei! Eu alertei mas eis que muitos não ouvem! Eu alertei             

que a porta vai fechar! Eis que Eu tirei a Mão! Eis que Eu tirei a Mão! Eu                  

tirei a Mão porque muitos não querem ouvir! Muitos não aceitam           

exortação! 

Ficam atentos a julgar quem fala! Ficam atentos a ver quem fala,            

mas não ficam atentos a ver Meu Espírito que está a alertar, mas eis que               

Eu estou falando no dia de hoje! Eu Sou falando no dia de hoje! Eu Sou                

estou alertando! Eis que Eu contive a Minha Mão! Eis que Eu contive a              

Minha Mão! Tirei a Mão! Tirei a Mão! Seja feita a vontade do coração              

deles! Eu não entro pelo esforço! Não entro pela violência. Eu entro na             

porta que me é aberta, mas eis que não ouviram! Preferem andar todos             

juntos! Preferem andar todos juntos! Eis que fizeram a vossa escolha! Eis            

que Eu retiro a Minha Mão! Eis que Eu retiro a Minha Mão! Abri Mão! Seja                

feita a vontade deles! Seja feita a vontade do coração deles! Seja feita a              

vontade da mente deles! Eis que Eu tirei a Mão! 
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Silvana! Silvana! Silvana! Silvana! Eu te chamei porque não         

entrastes Silvana? Eu te chamei Silvana por que não entrastes? A Minha            

Filha está passando mal porque ela sabe o que eles sofrerão! Ah! Estão             

entregues! Estão entregues! Estão entregues e agarrados uns com os          

outros! Rodando uns com os outros! 

Eu sou Deus na vida delas! Eu sou Deus na vida das Minhas Filhas!              

Conforme a árvore da vida, folhas caem e se caem e porque não             

obedecem a Minha Voz! Eu Sou Deus na vida delas! Eu Sou Deus na vida               

das Minhas Filhas! As pessoas não querem ouvir, os alertas foram dados!            

Um atrás do outro! 

Eu Sou a Árvore da Vida, mas eis que Eu tenho muitas árvores, são              

diferentes uma das outras, cada uma delas tem aspecto diferente, folhas           

diferentes! São árvores nas quais Eu habito, eis que Eu tenho buscado as             

Minhas Flores! Tenho buscado as Minhas Folhas que estão a cair! Muitos            

se deixam cair pela vontade própria! Muitos são arrancados pelo engano!           

Muitos são arrancados pela desobediência! Muitos são arrancados pela         

falta de vigilância. Hei! Onde estão as Minhas Flores? Onde estão as            

Minhas Folhas, quem arrancou? Quem arrancou as Minhas Flores do Meu           

Jardim? Ai daquele que tirou as Minhas Flores e não as deixam voltar! Ai              

daquele que entrou nas Minhas Flores! 

Ai daquele que tocou no Meu Jardim! Ai daquele que tocou nas            

Minhas Flores! Flores Minhas! Vocês mancharam as Minhas Preciosidades!         

Ai! Ai! Ai! Grande será o lamento! Grande será o choro! Grande será o              

sofrimento porque o inimigo de vossas almas está sedento! Está sedento,           

tem rodeado a voz, tem rodeado os vossos Filhos, as vossas parentelas,            

mas eis que vocês não escutam! Vocês não querem escutar! Vocês não            

querem escutar! Vocês não querem escutar! Eis que Eu abri a Mão! Eis             

que falei 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante a conversa          

telefônica com a irmã Luana no dia 27 de outubro de 2019 

FECHEM A VIS Ã O DELES!  (urgente) 

Chegou a hora! Comecem a fechar! Fechem as câmeras dos tablets!           

Fechem os óculos, todo olho aberto, as câmeras dos computadores, das           

televisões modernas, dos smartphones! Fechem! Fechem! Eis que Eu vou          

confund í-los! Vou confund í-los! Eles querem vigiar os Meus Filhos, mas eis           

que vou confundí-los! 

Eis que estão a preparar para pegar os Meus Filhos através das            

contas bancárias, mas Eu vou confund í-los porque os Meus Eu guardo!           

Toda maquinaria deles contra os Meus Filhos não funcionarão! Aos Meus           

Eu guardo! Aos Meus Eu livro! 

Noiva vigilante! Noiva atenta! Vigiem! Vigiem! Os Meus Pequeninos         

Eu guardo! Os Meus Pequeninos Eu guardo! Estão chegando! Estão          

chegando! Estão chegando! Estão chegando caveiras! Estão chegando! O         

Exército dos mortos está se juntando! Está se juntando! Está se juntando!            

Estão saindo! Estão saindo! Estão saindo! 

Não querem! Não querem ouvir Flores Desobedientes! Abri a Mão!          

Abri a Mão! Aqueles que são Meus, Eu guardo! Eis que falei! 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          

com a irmã Luana no dia 28 de outubro de 2019 

CRIANÇAS EM CASA NO DIA 31  (urgente) 

De hoje em diante vigiem onde colocam a planta de vossos pés            

porque muitas coisas começarão a cair! Caindo estas coisas não estejam           

vocês lá! Está chegando a hora que cada um vai enterrar o seu. Olhem              

para posição que vos chamei porque não olharão mais para trás! Os            

mortos enterrarão os mortos, fugireis para salvar! Vigiem! Vigiem! Vigiem          

nos funerais! Vigiem porque muitos dessas coisas são feitas debaixo          

daquelas coisas! Minha Terra vai tremer! Não estejam vocês lá! 

Estou Eu alertando os Meus Filhos! Eu alertei a recolha! Recolham           

para casa! Não é tempo de andar no mundo! Não é tempo de perder com               

distração! É tempo de jejum e oração! Vigilância! 

Alimentem-se do que é Meu! Minha comida Eu vos dou! Minha           

Palavra Eu vos dou! Ouçam a música do Sangue do Cordeiro! A Palavra             

está no vosso coração! Atentai para a direção para saber se é Meu ou              

não! Muitos tem feito a escolha e Eu retirei a Mão! Sou Pai de Amor, mas                

Sou Justiça também! 

Eis que muitos dizem: falam sempre a mesma coisa, mas que Estou            

falando hoje fique marcado na tábua de vosso coração! Pequeninos          

clamai! Pequeninos clamai! Pai que ora e apresenta a Mim, guardo Eu a             

Minha Criação! Não é tempo de andar! Não é tempo de andar; é tempo de               

andar vigiando sempre na posição! 

Aquele preparado está! Breve! Breve irá! Estão juntando e         

ajuntando! Eles sabem o que se passa! O médico falou eles! O médico             

falou eles! Vigiai na posição! A Minha Paz vos dou! Minha Graça vos             

entrego! Meu amor eterno é vosso! Filhos olhem para o coração, estou            

falando Eu agora!* 

Meus Anjos estão andando! Estou guardando a Minha Igreja! Estou          

guardando a Minha Noiva! Os Pequenos guardo Eu! Minhas Crianças          

guardo Eu! Estou rodando Eu a Mao, guardando o que é Meu! Fala! Fala!              

Fala! Fala! Fala! Fala para a Minha Noiva recolher Minhas Crianças! Filhos            

Meus não vão lá! Filhos Meus para a recolha! Minha Criança recolher!            

Naquele Eu quero Eu, Minhas Crianças recolher! 

Alertando Eu os Pais, quero Eu Criança recolher! Não colocar a           

planta dos pés lá! Recolher os Meus Pequeninos! Na casa recolher! Eis            

que Meus Pequeninos não querem ir! Estou Eu acordando Eu os           

Pequeninos para não irem! Meus Pequeninos estão a falar: Eu não quero            

ir lá! 
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Quando fazem as coisas, fecham as portas! As sete colinas (Roma)           

batem continência ao pai deles! Vocês não veem a intenção dos corações            

deles! Acaso há coisa que eles não façam que Eu do Meu mais alto Trono               

não veja, assim como Meu Pai? 

Celebridades se reúnem lá nas sete colinas! Tenho Eu guardado os           

Meus Filhos daqueles que voam durante a noite! O que aquela coisa está             

lá a fazer? O que sai da boca dele o pai dele é outro! Túmulos caiados!                

Recolher obrigatório! 

Quero Eu obediência, Minha Criança recolher! Meus Pequeninos        

recolher! Meu Amor entrego a vós, eis que Estou guardando Eu! Façam            

vocês a vossa parte OBEDECER! Eis que Eu falei agora, Minha Filha            

sorriso dá, Meu Amor Eterno é vosso! 

  YESHUA HAMASHIA 

* Mensagem dada especificamente à irmã Luana sobre falecimento de um

parente de seu marido.
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery em que o seu colega de             

trabalho nega a Jesus como Salvador. Conversa interceptada pela irmã          

Luana que estava na linha telefônica no dia 28 de outubro de 2019 

IDOLATRIA E TRIBULAÇÃO 

O Espírito Santo testificou na irmã Valery durante seu turno de           

trabalho que um colega seu era descendente direto das 12 tribos, isto é, o              

mesmo é de origem judaica (trisavô) que foi para a Alemanha. Ao            

indagar, ele confirma, então ela pergunta se ele crê no Senhor Jesus. O             

mesmo com certa arrogância diz que não e até acrescenta que crê num             

ser superior. Ademais, afirma que não quer compromisso com religião.          

Veio então a mensagem: 

“Bati na porta! Bati na porta! Muitos idólatras irão acordar e se            

darão conta que o que foi pregado desde o tempo em que estive na face               

da Terra até estas épocas, tudo era verdade! Para muitos será tarde!            

Muitos darão a sua própria vida, seu sangue. Pagarão o preço aqueles que             

querem Me seguir! E naquele dia será dito: Negas ou és decapitado! A             

escolha será decapitado. Muitos se darão conta, mas outros passarão pela           

Grande Tribulação.  

Serão perseguidos! Serão torturados pois não creram em Minha         

Palavra! Não creram na Minha Misericórdia! Não creram na oportunidade          

que lhes foi dado desde o tempo que estive na face da Terra revestido              

com corpo humano, mas não quiseram escutar, não quiseram entender.          

Eis que ele disse não e este não vai levá-lo para a Grande Tribulação. Ele               

se lembrará no dia de hoje que Minha Filha bateu a porta e ele disse não!                

Não creio! Hoffman está registrado no Livro! Está registrado no Livro!           

Lembrar-se-ás no dia em que Minha Serva te perguntou: Crês? E tu            

respondestes: Não! 

Negou e eis que Eu o negarei perante a face do Meu Pai! Eis que a                

Minha Filha falou e eis que ele respondeu Não! Naquele grande dia,            

muitos chegarão a dizer: Senhor, Senhor! Eu direi: Apartem-se de Mim           

que Eu não vos conheço! Ele negou-me e assim como ele muitos que Me              

negam no dia de hoje, naquele grande dia serão lembrados quando           

disseram não! 

Muitos me negaram no passado e continuam a Me negar hoje! Eis            

que falei!” 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery no Grupo de Orações no dia             

28 de outubro de 2019 

LEÃO DA TRIBO DE JUDÁ 

O Leão da Tribo de Judá está entrando! Entra Senhor pela porta            

principal! Assenta-te na cadeira de honra nesta casa! Eis que estou           

visitando agora todos os Meus Filhos. Sala de oração! Sala de oração!            

Sangue de Cristo tem poder! Sangue de Cristo tem poder! Sangue de            

Cristo tem poder! Entra nesta casa agora pela porta principal, assenta-te           

no teu lugar de honra, faça o teu agir! O Senhor Amado entra agora! Está               

passando o Leão da Tribo de Judá! 

Estou entrando Eu agora, aquele que Me abrir a porta estou           

entrando! Sangue de Cristo tem poder! Sangue de Cristo tem poder!           

Estou mexendo Eu agora! Estou mexendo agora naquele que se levantou           

contra o que é Meu! Ai daquele que se levantou contra o Meu Pequenino!              

Estou Eu passeando! Estou Eu vendo cada casa selada para Mim! Estou            

cheirando! Está passando o Leão da Tribo de Judá! Estou cheirando! O            

que você veio cá fazer? Rua! 

Estou passando Eu agora! Estou cheirando Eu agora a casa que está            

selada para Mim! Estou visitando Eu as casas seladas a Mim! Estou            

cheirando Eu agora! Estou cheirando aqueles que são por Mim! Não           

tocará ninguém, aquele que está na Minha Mão! Estou percorrendo Eu a            

Terra vendo aquele que é selado Meu! Estou passando Eu agora no            

planeta que se chama Terra! Estou olhando Eu agora aquele quem é por             

Mim! 

Eis que eles se levantaram agora, mas aqueles que são Meus os            

Meus Anjos estão guardando. Leão da Tribo de Judá passando! Sião! Sião!            

Sião! Eis que virao momentos que serão de grande aflição, mas aquele            

que está por Mim, guardando Eu estou! Estou passando Eu agora um dos             

Filhos da Tribo de Judá! Estou visitando Eu agora cada casa separada por             

Mim! 

Tudo aquilo que se levantou, se levantou para cair! Estou passando           

Eu agora na casa de Filho Meu! Leão da Tribo de Judá passando! Leão da               

Tribo de Judá passando! Leão da Tribo de Judá passando! Estou cheirando            

o que é Meu! Estou quebrando Eu agora todo dardo inflamado lançado!

Estou chamando Eu agora para a Batalha Guerreiros Meus! Estou          

cheirando Eu agora! Não toqueis no que é Meu, senão Eu vou sacudir             
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agora! Não toqueis no que é Meu! Aquele que tocar no que é Meu vou               

abaixar a Mão! Aquele que sabe falar em línguas, entre na batalha agora!             

Iesu! Iesu! Iesu! Batalha! Batalha! Batalha! Iesu! Iesu! Iesu! Queima!          

Queima! Queima! Derrubem! Seja quebrado!  

Estou passando Eu na Terra para quebrar, ninguém toca em Filho           

Meu! Tomem posição de luta! Estou passando Eu agora, o Leão da Tribo             

de Judá está passando em casa selada para Mim. Ninguém toca em Filho             

Meu. Eis que falei 

 YESHUA HAMASHIA 
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Mensagem dada a irmã Valery durante o desabafo da irmã Eliane no Chat             

Remanescentes no dia 28 de outubro de 2019 

SINCERO ARREPENDIMENTO 

FILHOS, SHALOM! OUÇO UM CORAÇÃO SINCERO E ARREPENDIDO.        

O MEU SANGUE TEM PODER PARA QUEBRAR TODA E QUALQUER          

INVESTIDA E ARMADILHA DO INIMIGO 

SEI, OUÇO! OUÇO A TUA ALMA! OUÇO O TEU ESPÍRITO! EIS QUE            

APAGO! APAGO PORQUE VI O TEU ABRIR DE CORAÇÃO, ERA O QUE            

FALTAVA: SINCERIDADE! AGRADOU-ME TE VISITAR O ESPÍRITO E ALMA         

HOJE ELIANE! 

EIS QUE EU SOU DEUS DA TUA VIDA, DA TUA CASA! TE            

FORTALEÇO, VOS FORTALEÇO, EIS QUE LEVANTO O CAÍDO, O         

ARREPENDIDO! NÃO MAIS LEMBRO EU! EIS QUE TUDO SE FAZ NOVO.           

VÃO E NÃO PEQUEM MAIS! 

EIS QUE FALO AGORA 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Fabiola no dia 29 de outubro de             

2019  

CONFIANÇA 

Eu chamo as estrelas pelo nome! Chamo a cada uma! E como            

querem limitar o Meu Poder? Como querem limitar a Minha Vontade?           

Como querem limitar o Meu Querer? Como querem limitar? Oh como           

querem limitar! Ah! Eis que Eu formei a todos do pó da terra. Qual              

imaginação seria capaz de imaginar isso? Nenhum cientista mais         

poderoso, mais brilhante! Ninguém nessa Terra, nesse planeta chamado         

Terra pode imaginar a imensidão e os Meus Mistérios. E nem o Meu Filho              

sabe! Nem o Meu Filho sabe! Nem o Meu Filho sabe! 

Questione? Questione para que? Para que questionar? Para que         

perguntar? Onde está a fé? Onde está o conhecimento? Onde está a            

confiança? Quero confiança em Mim e naquele que Eu Sou uso sem            

questionar! Sem perguntar! Eu uso como Eu quero, quem Eu quero, no            

momento que Eu quero! Ah pois Eu Sou tenho o poder para tudo.             

Confiança é o que Eu quero, pois fé muitos dizem ter, mas confiança lhes              

falta! Confiança! Confiem! Confiem em Mim! Aleluia! Aleluia! 

E naquele grande dia hein, como será? Se lhes faltar a confiança            

estarão perdidos em meio ao caos! Estarão perdidos em meio a tanta            

tribulação! Como será, hein? Confiem! Confiem! Confiem! 

Eis que deixo a Minha Paz contigo. Eu Sou falei! 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery no dia 29 de outubro de             

2019 

DONS ESPIRITUAIS. DUBAI 

De hoje em diante vocês devem saber que o que está a acontecer             

no mundo espiritual é materializado no mundo físico, ainda que não           

vejam com os vossos olhos! Quando Eu digo que coloquei Anjos com            

espadas desembainhadas, tem Anjos de Fogo com chamas laranjas e          

vermelhas nas vossas casas, nas vossas saídas, guardando as vossas          

parentelas. Estou levando vocês para dimensões celestiais, para que         

renovem as vossas mentes. 

Eis que a Minha Palavra diz renovai as vossas mentes (Romanos 12,            

2). Eis que a palavra de hoje sobre Dubai mostra que toda ferramenta,             

todas as construções são cobras, são ossos, são demônios. Todas as           

potestades estão alinhadas ali e que aquele país Dubai foi construído,           

projetado desde o buraco do inferno. Aquele país está por cima do próprio             

abismo. Eis que toda a potestade, todos os demônios estão lá por isso             

levei a mostrar que desde o pequenino ao grande que tocou e começou             

aquela obra não sobrará ninguém porque todos eles vão sentir a Minha            

Mão, o peso Dela. 

Aquele que construiu a abominação das abominações, eis que Eu          

estou alertando aqueles que ainda são Meus para saírem desse lugar o            

mais rápido possível. A passagem da Bíblia em Mateus 24 diz que aquele             

que está no campo corra! Fuja! Eis que estou dando Eu a Palavra. Saia de               

lá Povo Meu, largue tudo, abandone! Eis que a afronta é grande, eles             

estão Me afrontando no dia em que Israel declara a independência! Eis            

que eles estão afrontando no dia que a nação do Meu Coração proclama a              

independência! Estão afrontando, mas verão que Eu Sou! 

Estou dando Eu o alerta mundial, saiam de lá! Saiam de lá porque             

eles estão lá. Saiam daquele país porque tudo é abominação da           

abominação! É bandeja oferecida! É bandeja oferecida! São os mais altos            

cumes que eles levantaram para Me afrontar! São os mais altos cumes            

que eles levantaram para Me afrontar! Eis que constroem! Constroem          

cada vez para cima para me afrontar! Engalanados são aqueles que           

recebem a bandeja! Corram enquanto é tempo! 

Sai da Sodoma do Médio Oriente! Sai da Sodoma do Médio Oriente!            

Sai de lá! Sai de lá! Ei! Abandonam tudo, saiam! Eis que estou chamando              
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para o Êxodo, saiam! Saiam! Saiam da Sodoma e Gomorra do Médio            

Oriente! Ei! Larguem tudo o que tem! Saiam de lá enquanto é tempo             

porque Eu vou destruir! Eu vou destruir! Ai da afronta! Ai dessa afronta!  

Eis que falei 

ABBA PAI 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          

com a Pra. Nilva no dia 29 de outubro de 2019 

FUJAM DE DUBAI!  (urgente) 

Aquele que está naquele lugar comece a se preparar para sair de lá!             

Comece a se preparar para sair de lá! Aquele que é Meu e está na               

redondeza é para sair de lá! Eis que Eu vou abanar a Terra! Eu vou               

abanar a Terra, o chão vai abrir! O chão vai abrir! Não espere pelo dia, a                

Minha Palavra diz que aquele que está no monte não volte atrás, aquele             

que está em cima do telhado não desça (Mateus 24, 15-22); aquele que é              

Meu no dia que se chama hoje comece a sair porque Eu vou abanar a               

Terra, eis que eles afrontam e querem afrontar. Existe afronta maior que            

esta de sentar no Trono que é do Meu Filho? A Minha Mão vai pesar! 

Ai de vós cidadãos do mundo, vocês que sabem! Ai de vós cidadãos             

do mundo, vocês que sabem e estão lá! Corram enquanto é tempo!            

Corram enquanto é tempo! Saiam de lá! Corram! Aquele que tem, ajunta            

o que é seu e corra. Êxodo urgente porque Eu vou pesar! Não afrontarão            

aquele que é o Meu Filho! Nesse dia saberão que Eu Sou vou abanar esta              

Terra! Corram! Corram!

Estão eles preparados para levantar aquele que é deles, mas eis           

que Eu Sou conhecerá! Corram! Fujam dela! Fujam dela! Ai desse dia! Ai             

desse dia! Atentai o Meu Chamado para as nações, eis que alerto os             

cidadãos da Terra! Estou Eu em pé no dia que se chama hoje, alertando              

os cidadãos do planeta que se chama Terra! Aquele que estiver naquele            

lugar, corra! Aquele que estiver naquela zona, fuja! Aquele que está lá,            

ajunte o que é seu e saia imediatamente porque Eu vou abanar! Não             

tolerarei afronta como essa! Aquele, digo Eu, basta! 

Até aqui chegam vocês, daqui não passarão! Afronta! Hum! Ai desse           

dia! Ai dos cidadãos desta Terra! Muitos pedirão para que o chão os             

engula! Muitos pedirão para se esconderem nas cavernas! E não terão           

lugares para se esconderem aqueles que colocarem a planta de seus pés            

lá! Porque a Minha Mão vai pesar em toda parentela e toda geração de              

todo aquele que colocar as plantas do pés lá porque naquela hora, aquele             

que tem intenção de colocar lá o pe, seja por curiosidade, na expectativa,             

eis que Eu alerto, corto! Corto! Corto! Corto! Corto! 

Todo aquele que está no planeta que se chama Terra que alimentar            

a curiosidade para as coisas que estão se preparando naquele lugar irá            
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ver coisas que nunca viu porque Eu Sou! Todo aquele que se ajuntar seja              

de que denominação for, seja de que país for, ai! Ai! Ai! Haverá choro de               

perdição! Haverá ranger de dentes! Até na sepultura agoniarão! Fujam!          

Fujam! Fujam! Corram! Corram! Corram porque o que acontecerá ali          

homem algum jamais viu! 

Covil de inferno! Covil de víboras! Cobras! Esqueletos! Todos eles          

estão enrolados nos outros, desde aquele que está participando ou          

participou do plano de construção! Todo! Todo! Todo! Todo que meteu a            

mão nessa coisa, a Minha Mão vai pesar! Ai! Ai! O inferno todo está lá!               

Ainda deixaram a boca aberta para afrontar. Ainda estão nessa cidade, se            

pode chamar nação? Que corra! Que corra! Que corra! Abandonem tudo e            

fujam! Fujam! Fujam! Fujam!  

Ai de quem meteu a mão no arado desta coisa aí! Ai de quem              

meteu a mão no arado desta coisa aí! Ai de quem meteu um parafuso aí!               

Ai de quem projetou! O projeto saiu do inferno! Fala Filha! Fala Filha! Eu              

sei que tu não gostas: Foi projetado no inferno porque o inferno todo veio              

a superfície! A sedução de Dubai, o último encantamento! Fujam com a            

roupa do corpo, abandonem tudo! Estão eles instalados em todos os           

lados, entraram em tudo o que é lugar! Aquele que ouvir esta mensagem,             

largue tudo e corra! Corra antes que fique com a alma aprisionada de vez. 

O Senhor me dá a visão que não existe um palmo daquela terra que              

eles não estejam. O próprio inferno abriu um buraco debaixo desta nação            

toda. Os Anjos do Senhor nem sequer tocam com os pés lá, eles estão              

observando para ajudar os que querem se retirar! A evacuação deve ser            

imediata. O luxo está lá, o brilho está lá! Tecnologia, tudo o que é regalia               

no nível mundial está lá. Tem bandeja para tudo que é cobiça! Tudo está              

lá! O imitador do Criador imitou e fez um país. Não foi levantado somente              

por mão humana. O mesmo dia da inauguração é o mesmo dia da             

independência de Israel! De todas as gerações participantes não ficará          

ninguém lá! 

Aquele que diz que perdeu a oportunidade de trabalhar em Dubai foi            

livramento, propósito! Há muitos Filhos Meus que queriam trabalhar lá,          

mas Eu não permiti! Outros foram desobedientes, trabalhar em Dubai é           

trabalhar no mundo da sedução! 

Eis que falei 

ABBA PAI 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          

com a irmã Luana no dia 30 de outubro de 2019 

ARMADURA COMPLETA 

Eu ajuntei pessoas de várias denominações! Eu ajuntei as Minhas          

Ovelhas espalhadas pelo mundo afora. Eu reuni para estarem todos          

juntos. E o aprendizado é uns com os outros porque cada um foi instruído              

com uma forma de batalhar e esta batalha torna a Armadura completa. 

Cada um aprende com o outro, foi por isso que Eu vos ajuntei para              

que estivessem em Minha Presença. Desde o Princípio da Criação todo o            

ensinamento é como um todo, mas eis que o homem separou e começou             

a usar em proveito próprio. Eis que Eu Sou ajunto a Minha Igreja, ajunto              

a Minha Noiva para usar a Armadura que lhes dou! Armadura completa!  

E os dons que Eu tenho derramado, muitos dos Meus Filhos não            

estão despertos para usá-los, mas eis que vos digo no dia de hoje, ativem              

os vossos dons porque já foram derramados! Eia! Acordem! Acordem!          

Shalom! 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery no dia 30 de outubro de             

2019 

OFERTAS DE HALLOWEEN 

Muitos de Meus Filhos já estão prevenidos para não levarem as           

crianças amanhã, mas eis que muitas ofertas vem de forma sutil, por            

detrás dos panos. Eis que amanhã serão feitas muitas ofertas em           

restaurantes, padarias, lanchonetes, cafés, refeitórios! Muitos daqueles       

que trabalham lá dentro, no lugar de preparação, não são Meus e eis que              

para adorarem aquele fazem coisas que as pessoas não sabem! As           

pessoas comem ofertas por isso Eu recolho os Meus para casa! 

Nada do que será confeccionado amanhã é para ser comido!          

Existem padeiros que trabalham e não são Meus! Existem pessoas, por           

detrás da área da cozinha que não são Meus! Fazem oferendas nos            

terrenos! Muitos fazem para obter lucros! Eis que Eu recolho os Meus!            

Consagrem! Consagrem! Consagrem! Eis que não devem comer nada! Os          

Meus Pequeninos Eu guardo! As Minhas Crianças Eu recolho!  

Eis que falei 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Esmeralda durante oração no dia           

31 de outubro de 2019 

CASTELO DO INIMIGO RUINDO 

Eis que Eu tenho levantado os Meus para buscar a Minha Face em             

oração. Eis que Eu tenho derrubado em vários lugares do mundo, o            

Castelo do inimigo, ele ruiu! Nenhum dos Meus Pequeninos, nenhum dos           

Meus Adolescentes serão atingidos, serão pegos, serão lançados! Diz o          

Senhor: Eis que o Castelo do inimigo está ruindo! Eis que Eu tenho             

colocado os Anjos para guardarem os Meus Filhos! Eis que Eu tenho            

recebido os pedidos de oração dos quatro cantos da Terra! Eis que Eu             

tenho recebido o jejum! Tem subido! 

Filhas estou com vocês! Estou com vocês Filhas! Estou com vocês!           

Eis que o que estão fazendo não é em vão, diz o Senhor! Eis que Eu tenho                 

levantado a Legião dos céus! Legião de Anjos tem acompanhado as           

vossas orações até o Meu Trono! 

O Senhor tem levantado os Anjos para guerrear em nome do           

Senhor Jesus! O Castelo do inimigo tem ruído! Tem ruído o Castelo do             

inimigo! Receba em nome do Senhor Jesus! Filhas, eis que o Castelo do             

inimigos está caindo! 

Marche! Marche! Marche! O Senhor está na Guerra e com a Sua            

Espada em punho! O Senhor tem levantado a Sua Espada e tem dito:             

Marche! Marche! Marche porque Eu Sou o Capitão! Gl ória! Glória! Glória! 

Eis que estou com cada uma de vocês, Filhas! 

ABBA PAI 
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Fonte: https://444prophecynews.com/day-of-justification-kristina-heuken-goossen/ 

2019.10.31 - DIA DA JUSTIFICAÇÃO! 
Dia da justificação! 

Olá meus queridos! 

E também os últimos dias foram cheios de surpresas e até hoje houve um 

maravilhoso presente da graça de DEUS em minha vida! 

HALLELUYAH! 

Bendito e louvado seja o SENHOR! 

Ontem à noite, depois que terminei o Jó 13, veio esta palavra para mim: 

MEU filho, ouça, quero que você saiba algo: 

Quem é justificado diante de Mim? 

e quem pode estar diante de Mim? 

Você sabe disso e está sempre procurando o meu rosto! 

Portanto, ouça esta palavra: 

O dia das justificativas está chegando e é mais rápido do que muitos agora 

pensam! 

O relógio já está correndo e o tempo está acabando e o seu fim é certo! 

Por que você é tão arrogante, oh homem? 

Você não sabia que não pode ficar sem mim, nada pode e nada é? 
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Por isso, pergunto novamente: o orgulho de Satanás não o fez cair? 

Dos céus, eu o joguei por seu orgulho! 

Portanto, lembre-se sempre de quando chegar o dia da justificação! 

O orgulho do homem raramente traz o bem! 

Mas seu conhecimento, de Me conhecer, seu CRIADOR, e louvor, glória e ME 

honra! 

ONDE ESTÁ AGORA MINHA HONRA? 

Que recompensa você pode esperar! 

Nada é tão difícil quanto a ingratidão do homem! 

MEU, mas é ótimo PREENCHIMENTO! 

HONRA, a quem a honra é devida! 

E para a POEIRA se tornará novamente: 

O que é POEIRA! 

Assim fala, 

o VERDADEIRO E TODO-PODEROSO DEUS!

Amém 

Leia Jó 13 

Jó reprova seus amigos 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          

com a irmã Luana no dia 31 de outubro de 2019 

CONTINUEM NA OBEDIÊNCIA! 

A mensagem tem que chegar ao destinatário final! A mensagem          

deve chegar porque trata-se de desbloqueio de qualquer tipo de          

sentimento, de revolta para com o Senhor, além de se tratar de uma             

mensagem para salvação das Almas. Muitos buscam e não conhecem a           

voz do Senhor e eis que chega o momento de acordar as pessoas. Façam              

a vossa parte, entreguem! A mensagem tem que ser passada, Eu alerto!            

Façam a vossa parte!  

Todas as aves que estão voando debaixo desse nevoeiro, estou Eu           

quebrando as asas! Estou quebrando Eu as asas! Aquele que está           

cirandando estou quebrando Eu! Não disse Eu que guardarei e livrarei os            

Meus? Continuem na obediência! 

Oferta! Oferta! Oferta! Filho Meu não come oferta consagrada! Filho          

Meu não come oferta consagrada ao inimigo de sua alma! Aqueles que Me             

obedeceram Eu livrei. Muitos se levantaram para orar e jejuar! Filho Meu            

alertou o mundo e ficou alerta! 

Não disse Eu que guardarei os Meus? Vigiem em Minha Presença           

com oração, jejum e santificação que as demais coisas Eu coloco a Mão!             

Continuem em vigilância porque os Meus Anjos estão em batalha!          

Quebra! Quebra! Quebra! Os inimigos estão sendo confundidos na mente,          

embaralhados, não estão entendendo, perderam a direção para onde         

iriam, estão se chocando um com os outros assim como no passado todos             

eles serão confundidos e destruídos! Eles com eles se derrubarão! Estou           

Eu a colocar a cegueira! Eles com eles se chocam! 

Meus Filhos fiquem em Espírito de batalha! Oferta para ninguém!          

Eis que falei 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          

com a irmã Luana no dia 31 de outubro de 2019 

INTERCESSÃO. FESTAS PAGÃS (urgente) 

Orai uns pelos outros porque vocês fazem a vossa parte, mas           

muitas das vezes vocês não alcançam os vossos porque eles estão longes,            

estão distantes e no momento da oração, eu faço como o Comandante            

que chegou a frente de Nínive e disse Senhor basta que tu me dês uma               

ordem! 

Eu também Sou e tenho pessoas ao Meu Cuidado e estas quando Eu             

dou uma ordem, elas acatam! O Senhor dará a ordem e ele será cuidado,              

será salvo, será liberto! 

Eis que Minhas Filhas oraram (Luana e Valery) e estou enviando Eu            

no dia em que se chama hoje a oportunidade da escolha dele porque eles              

queriam impedir. Ai deles! Ai deles! Ai deles se ele partisse sem uma             

decisão! Eu cobraria de cada um deles que impediu de chegar até ele             

porque a alma desceria, mas desceria sem salvação e o sangue dele seria             

cobrado na vida de cada um desses que estão ai porque não querem             

obedecer.  

Não querem ouvir! Continuem! Aquele que se suja, suja-se mais e           

aquele que é limpo limpe-se mais (Apocalipse 22,11: Quem é injusto,           

faça injustiça ainda: e quem está sujo, suje-se ainda; e quem é justo,             

faça justiça ainda; e quem é santo, santifique-se ainda. ) 
Estou Eu entrando com provisão naquele lugar. Servo Meu vai lá           

falar! Decisão final! Ainda que ele pisque os olhos é o suficiente para que              

os Meus Anjos o recolham para o Meu Reino. 

Eu não entro em porta fechada, mas Eu entro em porta que me é              

aberta. Eis que falei no dia de hoje e eis que os Meus Pequeninos Eu               

guardo porque vi os Meus Filhos clamarem e orarem. Muita cadeia foi            

quebrada, muita criança vai ser descoberta que tinha sido escondida para           

fazerem ofertas para o inimigo de vossas almas. Eis que os Meus Anjos             

quebraram as cadeias! Os planos saíram frustrados porque agindo Eu          

quem impedirá? 

Dobrem! Dobrem! Dobrem as orações e os jejuns! Três dias! Eis           

que as Minhas Filhas sabem que são 3 dias. Usei a boca de uma Serva               

Minha que estava contida, mas eis que ela falou! Oh Zulmeia, Eu coloco             

palavras na tua boca! Usa o dom que Eu te dei! Eis que é hora de ajudar                 
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os teus irmãos com aquilo que coloquei dentro de ti. Partilhai! Partilhai!            

Partilhai! 

Não chamei Filho para bastidores não! Não chamei Filho para          

bastidores não! Não chamei Filho para bastidores não! Chamei Filho para           

frente da batalha! Eu não ajuntei Exército recolhido! Eu não ajuntei           

Exército de esconderijo! Eu não ajuntei Exército de caverna. Eu ajuntei           

Exército para que suba em cima dos montes para se ajuntar para a             

batalha! Eu ajuntei Exército para batalhar, para salvar almas! Eis que Eu            

vos reuni para serem Meus Guerreiros de Primeira Frente!  

Eis que falei! Shalom! 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery no dia 31 de outubro de             

2019 

PAIS DESOBEDIENTES (urgente) 

Se soubessem o que significa usar estas máscaras nas crianças!          

Hum! Se soubessem os portais que abrem! O inferno todo em festa! Hum! 

Qualquer oferta será cobrada aos pais! Vou pesar a Mão! Vou pesar            

a Mão! Libertei o mundo das trevas e eles por vontade própria persistem             

em descer! Vou pesar a Mão! Ah vou pesar a Mão!  

Eis que falei 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          

com a irmã Ana no dia 2 de novembro de 2019 

DETERMINAÇÃO 

Determinem dentro das vossas casas o que querem e o que não            

querem! Determinação! O que falam no mundo físico acontece no mundo           

espiritual! A vossa boca tem que falar e profetizar. O Senhor é Justo e é               

Fiel, se existir brecha consertem-se com o Senhor porque Ele coloca a            

Mão, mas nós devemos nos consertar na Presença Dele. Se tem alguma            

brecha que não se lembram, algo que aconteceu, mágoa, ressentimento          

melhor tirar e limpar. Nós devemos estar limpos na Presença do Senhor            

para que Ele seja Nosso Justo Juiz. 

Ele vê todas as coisas. Vê a humilhação, a afronta e nossa posição             

perante estas coisas! Os humilhados serão exaltados, mas devemos ir          

para o joelho e para o jejum! Movam as montanhas! Preparem-se para a             

batalha! O inferno não se preocupa se vocês choram ou se lamentam,            

apenas se interessa em vos derrubar de uma maneira ou de outra! 

O Senhor diz: Levanta-te que Eu Sou contigo! Coloca a Armadura            

que Eu te dei, ainda que eles riem! Ainda que eles zombem, Eu estou              

contigo porque quando Eu passei pelo Calvário fui humilhado,         

escarnecido, cuspido, maltratado, mas quando fui crucificado e quando o          

Pai levou o Meu Espírito, a Terra tremeu porque não esperavam eles que             

Eu fosse Filho do Pai Unigênito e Poderoso! 

Eis que os Meus Filhos não me buscam para verem o que posso             

fazer na vida deles porque Eu lhes dei autoridade e eles devem pegar             

essa autoridade e colocá-la em prática e assim a vossa casa ganhará            

fogo! As vossas casas serão chamas acesas e o inferno não entrará nelas             

porque foge do Fogo Santo! Brasa Santa! 

Posicionam-se na Minha Presença! Sacudam a poeira! Soldados        

Feridos levantem-se e continuem na batalha porque Eu sustento! Ele vem           

com tudo para afrontar! Ele vem com tudo para abater aconteça o que             

acontecer! Ele usa de tudo para vos humilhar! Ainda que fiquem abatidos            

no Espírito, vocês se levantam e dizem: Se o Senhor é comigo, quem será              

contra? Deus é Deus! Agindo Deus quem impedirá na face deste planeta            

chamado Terra? Os montes estão a cair! As águas estão a entrar! A terra              

está a se abrir! A lava está a subir! 
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Os de nossas casas são os primeiros a se levantarem quando           

estamos no caminho do Senhor. Todos nós passamos por isso! Os           

primeiros a perseguirem são os de casa, as vezes são os piores! O inimigo              

de nossas almas não faz carinho, ele bate em nossas caras! Ele vem com              

tudo para nos magoar, nos machucar! Uma coisa é amor ao próximo e             

outra é aceitar o que vem de fora! São coisas distintas! 

Se nós duvidamos criamos brechas! Devemos orar e pedir com          

autoridade que o Senhor colocou em nossas bocas. Em Nome do Nosso            

Senhor Jesus Cristo, os Anjos entram em batalha para guerrearem,          

porém se duvidarmos, os Anjos se perguntam se devem ou não ir! É para              

fazer ou não é para fazer! Não pode existir a interferência! Não se             

admirem se as coisas se levantarem quando estivermos em batalha!  

Renovai as vossas mentes e eis que vereis coisas novas porque está            

se aproximando os últimos tempos! As batalhas dos últimos dias não são            

iguais aquelas de antigamente! O Senhor está revelando coisas novas a           

nível mundial todos os dias, assim como os Remanescentes que serão           

revestidos de luz e poder! Nível completamente diferente que os olhos           

humanos jamais viram! É necessário ganhar resistência agora porque os          

dias serão piores daqui por diante! Vocês estão sendo treinados! 

Eis que falei 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          

com a irmã Luana no dia 2 de novembro de 2019 

LIMPEM AS VOSSAS VESTES 

Eu vos ajuntei para construir, para estarem juntos para a batalha!           

Limpai as vestes nas pequeninas coisas, que estão lá escondidas, que tem            

sim! Muitos ouvem, ouvem, mas não tiram, sempre ficam com elas           

agarrados, os vestidos estão manchados! Acham que subirão assim? Hã?  

Muitos a desobedecerem: eu ouvi mas vou fazer o que me apetece            

ou eu ouvi mas eu acho que não é bem assim! Guerreiros em rebeldia              

porque muitos ouvem e não querem obedecer! Num campo de batalha é            

derrotado, fica aprisionado! Clamam: Socorro! Socorro Senhor! A        

orientação é dada e não obedecem!  

Eis que tenho muitos Corpos espalhados pelo mundo afora. Aquele          

que não quer obedecer está saindo pela sua própria vontade! Eu trago e             

ajunto outros! Aqueles que são Meus não se perderão não, mas aqueles            

que fazem as suas próprias vontades pelas suas próprias escolhas          

perderão!  

Muitos tem livre-arbítrio e cobriram as cabeças! Eis que estou          

repetindo a mesma Palavra e lembrarão naquele dia porque vocês sabem           

que são! Como todo pai que gosta e ama os seus filhos, alerta! Alerta!              

Alerta! Pai de Filho pródigo diz não vais porque não convém e o filho              

decidi ir! Então vá! 

Lembra-te de uma coisa que no dia que se chama hoje não é o dia               

que se chamou há dez anos! No dia de hoje podes ir e não ter volta                

porque o curral dos porcos está em todo lado! O lamaçal está em todo              

lado, a Sodoma e Gomorra deste mundo! Podes não encontrar o caminho            

de volta!  

Por isso se tens a salvação, guarde aquilo que tu tens! Muitos            

querem mas não conseguem se libertar porque o que está dentro dele é             

maior! Tem que vir com sinceridade para que haja salvação! Muitos tem            

as orelhas, mas não ouvem! Muitos tem os olhos, mas não vêem! Muitos             

cheiram, mas o cheiro não entra pelas narinas porque muitos estão           

tapados por si próprios!  

Ah! É um entra e sai! É um entra e sai, mas o dia em que a porta se                   

fechar vão bater nela e não entrará porque o trem já voltou ao ponto de               

1 
49



partida! Os Meus Anjos estão segurando a porta que está a segundos            

para fechar! Eis que ela não está aberta, a porta já está encostada!  

Eis que eu falei no dia de hoje! Shalom 

YESHUA HAMASHIA 
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Fonte: https://latterrain333.wixsite.com/lifeline/post/prophetic-message-antichrist-spirit-great-chaos 

O Espírito do Anticristo 
 e Grande Caos 

Recebi esta mensagem em 21 de novembro de 2019 enquanto orava: 

TEMPO: 

"Diga ao MEU povo que o tempo está ficando cada vez menor... e que              

o tempo restante nesta terra está diminuindo. Não espere para não fazer as           

coisas que sussurrei em seu coração e mente. Agora é a hora de agir e ME                

seguir. 

TRIBULAÇÃO DOS SANTOS: 

MINHA soberania se aproxima, mas primeiro vem a tribulação dos          

santos... eles devem ser testados para se mostrarem aprovados (Tiago          

1:12). Muitos que Eu já testei e alguns passaram... e outros não. Aqueles             

que não o fizeram agora estão seguindo seus próprios caminhos e           

dispositivos. Eles ouviram o inimigo de suas almas e o seguiram. Embora            

eles digam que são meus, eles se apegam às doutrinas dos demônios que             
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são contra a Minha PALAVRA e contra MIM! Lembre-se de que qualquer            

pessoa que vive em pecado ou tolera viver em pecado fez sua escolha. 

(NOTA:  Eu acredito que o Senhor está falando sobre a igreja prostituta que 

está enganando as pessoas com seus falsos ensinamentos e maneiras 

mundanas.) 

O ESPÍRITO do ANTICRISTO: 

O espírito anticristo já está aqui e assume muitas formas. Ele desliza para             

dentro das mentes das pessoas, causando erros. Somente os que estão           

firmemente plantados em MINHA PALAVRA poderão escapar deste grande         

engano. (Mateus 24:11-13) 

VERDADEIROS DISCÍPULOS: 

Tornem-se MEUS verdadeiros discípulos e ajude os outros a fazê-lo também!           

O que significa ser MEU discípulo? Fazendo o que fiz quando estava na terra!              

Fazendo o trabalho de MEU PAI de curar os doentes, expulsar demônios e             

levar o REINO DE DEUS às pessoas. (Mateus 10:8) 

GRANDES CAOS: 

Diga ao meu povo que um grande caos está prestes a espalhar em todo o               

mundo, mas eles NÃO devem ser apanhados nele, pois é um engano do mal.              

Mantenha-se focalizado em MIM, MINHA PALAVRA e MINHAS direções e você           

escapará da armadilha. (Lucas 21:34-35) 

Não deixe o medo se apoderar de seus corações… repreenda-o e ele fugirá!             

Comande todos os espíritos atormentadores a deixar você também, em MEU           

NOME e eles terão que ir! (Tiago 4:7) 

Mantenha-se concentrado, MEUS amados, e você brilhará intensamente para         

MIM! Segure as coisas que tenho lhe dado e não deixa ninguém e nem              

demônios tirar de você. Eu lhe dei alegria, paz, amor, reconciliação,           
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liberdade, sabedoria e direção. Segure eles bem firmemente e ande com           

eles. 

Lembre-se de que nenhuma arma formada contra você prosperará! (Isaías          

54:17) 

SEU AMADO SALVADOR, 

JESUS " 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          

com a irmã Luana no dia 3 de novembro de 2019 

ALERTA AS NAÇÕES 

Tenho Eu alertado em tudo que é tipo de nacionalidade: árabe,           

francês, inglês, espanhol, italiano, vietnamita, coreano, português,       

indiano, chinês, coreano, japonês...América Latina, América do Norte,        

Europa, todos estão sendo alertados segundo a sua língua materna na           

face da Terra e ninguém dirá que os alertas não foram dados para todos! 

Eis que falei 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          

com a irmã Luana no dia 3 de novembro de 2019 

BÍBLIA ADULTERADA 

Muitos se desculpam que a Bíblia foi adulterada, porém Ela foi           

adulterada na Palavra deles para aquilo que lhes convém porque Minha           

Palavra está lá! Foram feitas várias traduções, de acordo com aquilo que            

lhes convém porque a Minha Verdade está lá! Só estarem atentos,           

buscarem o Meu Espírito que falará dentro das Palavras que estão ali            

escritas. 

Foi adulterada? Sim, porém naquilo que lhes convém! É a desculpa           

que dão a Minha Igreja para que não falem a verdade porque cada um              

que se coloca como nome de religião, usa a Bíblia da maneira que apraz e               

lhe convém, mas não falam a verdade! Eis que serão cobrados por mentir             

e omitir as verdades que estão na Minha Palavra porque os Meus Filhos             

vão obedecer os ensinamentos de toda Alma, Corpo, Espírito e Coração. 

Por causa de dizer aos Meus Filhos que a Bíblia foi adulterada            

introduziram coisas que não são Minhas, fizeram Bíblias para si próprios           

segundo às suas próprias conveniências, fizeram traduções segundo as         

conveniências de cada instituição. Eis que naquele dia será cobrado à           

aquele que colocou a mão no arado com conhecimento da alteração que            

estão fazendo porque a Minha Palavra é Justa e Fiel, não volta atrás! 

Eis que falei! 

ABBA PAI 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          

com a irmã Luana no dia 3 de novembro de 2019 

NÃO TEM MAIS TEMPO! REMANESCENTES 

Conforme está a bater meio-dia os relógios estão apontados para          

cima. Estou Eu confirmando do Meu Mais Alto Trono porque a Palavra que             

foi derramada sobre os Meus Servos foram usadas neste planeta que se            

chama Terra. Está tudo pronto para aquele que atender o chamado e para             

aquele que não atender o chamado, alertado foi! 

Meio-dia, quem vai subir, vai subir! Quem vai ficar, vai ficar! Está            

tudo pronto! Subirão como relâmpagos! Os Anjos estão prontos! Muitos          

verão o que tenho preparado, será uma surpresa para muitos! 

Está a chegar a hora em que o mundo verá aqueles que são Meus,              

que Eu tenho preparado para trabalhar para Mim! Verão e muitos saberão            

que foram escolhidos nessa hora e que muitos rejeitaram por          

desobediência. O planeta está com expectativa para saber quem são os           

Meus! Breve! Breve! Breve! Muitos terão surpresas por sua própria opção!           

Ah! Será surpresa das surpresas para o planeta que se chama Terra! 

Naquele grande dia, os Meus Escolhidos para a Grande Colheita          

serão despertados. Nem o mundo sabe, nem revelação fiz ainda, será           

surpresa para muitos. Os céus e a terra, a natureza, os Anjos aguardam             

para ver com expectativa o que vai acontecer!  

Aquele que se bate no peito para dizer: eu sou. Ah! Ah! Não! Não!              

Olhe as tuas vestes, aquele que esta em pé que vigie. Por causa da              

prepotência, porque o homem é falho e facilmente frágil, se julga melhor            

que o outro por isso até aquele que Eu revelei que é porque Me buscou               

para confirmar, não lhe foi dado a direção para falar! 

Eis que falei! Shalom 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery no dia 3 de novembro de             

2019 

 NOIVA DESPREVENIDA (urgente) 

Eis que Eu tenho alertado a Minha Noiva para que saiba no dia que              

se chama hoje, Eu a tenho chamado para lavar a sua vestimenta! Tenho             

chamado a Minha Noiva para o concerto! Tenho chamado a Minha Noiva            

para verificar a vestimenta, analisai a vossa conduta, analisai o vosso           

olhar, o vosso ouvir, o vosso falar. 

Noiva! Noiva! Noiva! Cada um de vocês tem a certeza que vai subir?             

Verifica a tua conduta quando foi no Princípio na Minha Presença e a sua              

conduta que está tendo no dia de hoje. Tenho Eu chamado a Noiva para o               

concerto porque muita Noiva tem o vestido manchado. Tenho ímpios          

prontos para subirem, ímpios que não conheciam a Minha Palavra, mas           

eis que eles tem largado tudo para terem intimidade comigo e se            

converterem ao verdadeiro amor do Cristão, para estarem na Minha          

Palavra. 

O Meu Leão está passando na Índia, Vietnam, tem alcançado          

aqueles que não me conheciam e idolatravam deuses, estátuas e muitos           

tem se convertido para Mim porque tem ouvido o chamado do mundo            

ocidental para o mundo oriental, eis que Minha Palavra tem chegado! 

Eis que Minha Noiva que se diz pronta para subir, dentro dela            

muitos terão surpresas. Serão surpreendidos porque pensam que está         

chegando a hora e irão para a casa, ficarão neste planeta que se chama              

Terra, entrem para o concerto! Alerta urgente! Pastores, diáconos,         

dirigentes de coral, missionários, evangelistas, obreiros, todo aquele que         

se diz que tem título na obra, que coloca a farda para trabalho de              

evangelização, de ganhar almas. Hum! Olhem para a vossa vestimenta, o           

que tem feito em cima dos palcos, dos altares que pregam a Palavra, o              

que tem feito nos bastidores, na vossa intimidade, o que tem feito na             

vossa família, na vossa parentela. 

Muitos se apresentam santos perante a Igreja, mas eis que quando           

saem da presença estão no mundanismo. Eis que naquele dia subirão           

muitos e aquele que julga que vai subir, encontrará a porta fechada e             

quando perguntarem o que está a acontecer porque muitos tem Eu           

estado a chamar, mas tem colocado dúvidas em seu coração, porque não            

atendem, não querem descer da posição o qual colocaram ou foram           

colocados para ouvir o Meu Chamado! Tenho Eu tocado as trombetas para            
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toda a Minha Igreja no planeta Terra. É para toda a Igreja ouvir o Meu               

Chamado e entrar para o concerto! Estou Eu passando nas portas deste            

planeta que se chama Terra no tempo que o Pai me concedeu pela graça              

do Senhor e vocês entrarem para o último arrependimento. 

Eis que muitos serão surpreendidos naquele grande tempo porque         

verão muitos subirem e eles ficarão! Ai daqueles que ficarem, naquele           

grande dia se despertarão que foram alertados e não quiseram ouvir!           

Alertados! Alertados! Alertados! Muitos colocaram as dúvidas no coração,         

no ouvir e em quem fala, mas eis que o Meu Espírito foi liberado sobre o                

planeta Terra, pela boca dos pequeninos, dos grandes, dos desconhecidos          

neste mundo para alertarem a Igreja que a Minha Chegada é iminente! 

Eis que muitos sorrateiramente rastejam, olham e apontam as         

línguas, muitos tem sido as víboras que entraram, muitos são os fariseus            

que se levantaram para soprar ventos de veneno, mas está repreendido!           

(O Senhor me permite ter a visão de cobras gigantes que se chamam             

anacondas, com a mandíbula, olhos abertos e língua.) 

Eis que naquele grande dia, muitos se questionarão e perguntarão o           

que aconteceu, o que se passou. Se darão conta que muitos alertas foram             

para todos e que duvidaram. Semente de dúvida não passa pela porta            

celestial! Semente de dúvida naquele que conheceu a Minha Palavra vai           

para o Grande Refinamento! E ai daquele dia, assim como os Meus Filhos             

tem falado, Eu volto para confirmar nessa altura, muitos pastores não           

saberão o que fazer porque a Igreja pedirá conta das crianças e demais             

pessoas que desapareceram, além deles não terem avisado sobre a Minha           

Chegada. Ai como será aquele que é conhecedor da Minha Palavra que            

não está a alertar! Eis que os homens se tornarão autênticos demônios! 

Muitos pedirão para que as pedras lhes caiam em cima por           

desespero porque conheciam a Palavra, sabia a Palavra, mas não          

quiseram ouvir, preocuparam-se em murmurar! Preocuparam-se em ver        

quem falava, em ver os olhos dos outros, mas esqueceram-se das traves            

dos seus próprios olhos. Ai neste dia haverá choro e ranger de dentes!             

Ah! O inferno estará solto! Estarão à caça das almas, daqueles que eram             

pertencentes a Noiva, que ficaram! 

Ai desse dia! Noiva! Noiva! Noiva! Tu que ouves este chamado,           

apruma-te enquanto é tempo. Larga! Larga! Larga! Abra mão deste          

mundo! Abra mão deste mundo para subir porque aqueles que ficarem,           

Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! 
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Eis que muitos da Noiva dizem Eu vou subir! Vou subir! Não se             

preocupam em ajuntar comida, água! Não se preocupam em ajuntar          

mantimentos! Muitos serão apanhados desprevenidos! Clamarão: Senhor!       

Senhor! Baterão a porta, mas eis que ela já fechou! 

Ai! Nesse dia que para quem ficar, já não estarei presente, fará a             

escolha a sangue frio! Ai desse dia! Ai desse dia, quem estiver na Terra!              

Arrepende-te oh tu que dormes ainda quanto é tempo! Eis que falei 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          

com a irmã Luana no dia 3 de novembro de 2019 

PARA OS VARÕES (urgente) 

Filho que está na Minha Presença, Filho ímpio, Filho Justo, serve           

para qualquer Filho que está neste momento no planeta que se chama            

Terra! Existem aqueles que conhecem a Minha Palavra, os quais são           

Ovelhas Fiéis, que estão batalhando para ganhar Almas e aqueles que           

conhecem a Minha Palavra e estão acomodados, encostados, que não          

fazem nada, não entram para a batalha, não entram para guerrear, mas            

eis que Eu tenho dado o alerta: Ponham-se na posição, no vosso lugar,             

comecem a ganhar as vossas Ovelhas! Os talentos foram distribuídos,          

mas não estão sendo usados, estão nas vossas mãos e fazem o que? Eis              

que quando forem chamados em Minha Presença darão contas de cada           

Ovelha que passou por vós, se não colocou a mão para indicar o caminho              

da salvação. 

Existe o ímpio que está com a cabeça que não quer ouvir e existe              

aquele que conhece a Minha Palavra e tem dúvidas, mas são pedras de             

tropeço que tenho Eu tirado das vidas das Minhas Filhas. Eu vou tirar             

porque não há mais tempo! É tempo de entrar na batalha, guerrear pela             

salvação de almas! Vocês não vêem que as almas estão aflitas? Ainda            

tem tempo de terem dúvidas? Não vêem que o inimigo de vossas almas             

entram para derrubar, para desfazer, para cair e não sobre nada! Vigiem!            

O inimigo de vossas almas vem com tudo para batalhar e vocês na             

acomodação sem fazer nada. Até quando se levantarão para guerrear? 

Tudo aquilo que entrou em vossas casas não era para entrar! Eis            

que Eu alertei! Unjam! Santifiquem-se! Obedeçam! Se entrou é porque          

encontrou brechas! Os filhos do inimigos são bem mais obedientes que           

muitos de Meus Filhos! Cada pessoa estranha que entra em vossas casas,            

cada saída dela deve ser ungida porque naquela brecha, os pés delas            

carregam toda imundície que está no mundo. As casas foram santificadas           

para Mim! Eis que Eu tenho estado a repetir! Repetir! Repetir a mesma             

coisa! 

Falei que a porta está a segundos de fechar! Muitos da Minha Noiva             

estão desatentos! Eis que despertarão com vestidos manchados no         

planeta Terra! Tenho Eu alertado, muitos tem saído da Minha Presença,           

pois Eu tenho chamado Exército de Reforço para substituir aqueles que           
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não querem estar em Minha Presença e muitos se darão conta que a             

porta fechou e que ficaram, isto é, não preparados, não prevenidos para a             

Grande Tribulação pela desobediência de não ouvir e pela falta de           

vigilância. Guerreiros de antiga batalha que estão acomodados serão         

substituídos pelo Exército de Reforço, Guerreiros de última jornada!         

Levantai naç ões! América! Europa levantai! Argentina! Brasil! Uruguai!        

África! Levantai! Estou revestindo o Meu Exército! Estou renovando o Meu           

Exército porque muitos não tem obedecido! 

No mundo espiritual os homens estão sendo sacudidos! Hum! A          

porta vai fechar e muitos ficarão aqui! Está tudo pronto para iniciar, não             

falta mais nada! Toda a Palavra está sendo dada pela boca dos Meus             

Pequeninos! Aqueles que tem sementes de dúvida ficarão; aqueles que          

são pedras de tropeços ficarão; ímpios que não estão presentes ficarão;           

Noiva não limpa vai ficar! Não tem como entrar! E o inimigo saberá quem              

é a Noiva que ficou! Eia! Naquele grande dia será terrivel!  

Ah! Eis que falei! 

YESHUA HAMASHIA 
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=uzYWeBNvCiM&t=21s 

2019.11.04 - OS VENTOS DA MUDANÇA ESTÃO CHEGANDO 

Eles estão soprando em turbulência. Esteja pronto para receber Minha          

benção. As flechas disparam quando as estrelas caem do céu. A mudança            

está chegando. Meu corpo está prestes a subir. Meus filhos estão em posição             

de receber a Minha glória. Cada criança é colocada onde será melhor usada.             

Muitos dos meus filhos não estão prontos. Portanto, eles devem se sentar à             

margem. Não posso usar aqueles que não são obedientes à minha palavra.            

Somente aqueles que se renderem plenamente serão usados. 

O número é pequeno. Eles são a Minha noiva e sairá em Mim             

conquistando e sendo conquistado antes que seu infinito se retornar para           

casa, para mim. Há muito que vou pedir dela. Mas eu a preparei e a equipei                

com tudo o que Eu vou pedir dela. 

Ela será vitoriosa e irá governar e reinar Comigo. Seu treinamento           

está quase completo e, em breve, como uma flecha, ela virá a Mim e              

começará a caminhar ao meu lado, cumprindo seu chamado e propósito.  

Ela processará o mal pelo mal, enquanto julga as massas. Ela           

procurará aqueles que Me pertencem e ministrará aos seus corações. Uma           

visão esplêndida enquanto Ela se move pela terra e pelo céu. Eu chamei ela              

e ela me respondeu. Ela tem sido escolhida para servir a Mim e a Meu pai.  

Estreito é o caminho e poucos os que encontram. Aqueles que já o             

encontraram estão entre os meus escolhidos. O caminho da redenção é           

pavimentado com boas intenções, mas essas intenções não são o que           

conquistará almas. É o amor do meu povo que atrairá o Meu povo. 

Esse amor é o que fará a ponte entre a vida e a morte. A capa da                 

justiça reside no Meu povo. Foi dado para eles antes da fundação da terra.              

Só agora eles estão prontos para realizar as tarefas que lhes foram dadas há              

muito tempo. Eles não falharão porque GRANDE é Aquele que os lidera! 

Sua glória está além de qualquer coisa conhecida neste mundo e sua            

majestade vem de dentro. Nada se compara aos Meus escolhidos e nada            
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pode substituir o que eles foram chamados a fazer. Cada um executará            

Minha autoridade e devolverá ovelhas perdidas para Mim.  

Eles foram marcados e selados pelo Nome de Meus Pai! EU NÃO VOU             

PERDER NENHUM! Eles são marcados e Eu sei quem são Meus. Nunca mais             

eles fugirão de sua verdadeira identidade quando eles encontrarem Àquele          

que os criou. Conheço aqueles que são meus e Eu os recuperarei. Eles             

estarão comigo no paraíso neste dia. 

Seu Senhor e Salvador Yahushua 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery no dia 4 de novembro de             

2019 

CEN Á RIO MUNDIAL PRONTO (urgente) 

Quantos de vocês estão dispostos a pagar o preço? Quantos de           

vocês estão dispostos a pagar o preço para Me servir? Quantos de vocês             

estão prontos a abrir a mão para estar na Minha Presença? Abrir mão             

daquilo que vos agrada, daquilo que vos apraz? Abrir mão de um            

sentimento? Abrir mão de tudo aquilo que pertence a esta vida neste            

planeta que se chama por Terra? Quantos de vós estão dispostos a pagar             

o preço na perseguição? Quantos de vós estão dispostos a assumir o Meu           

Nome até o fim da vida?

Quantos de vós estão dispostos a seguir pela via do Calvário           

carregando a sua própria cruz até a crucificação? Quantos de vós estão            

preparados para estar na Minha Presença no momento em que forem           

decapitados? Quantos de vós estão preparados para estar na Minha          

Presença no momento em que forem eletrocutados? Quantos de vós estão           

dispostos para estar na Minha Presença no momento em que forem           

apedrejados? 

Eis que tenho alertado para aqueles o que está por vir! Aqueles que             

vos perseguem, não se esqueçam de liberar o perdão para que vocês            

sejam perdoados! Oh Povo Meu prepara-te! Prepara-te Povo Meu!         

Prepara-te Povo Meu! Guardarei conforme a Minha Palavra sim, mas eis           

que muitos terão que fazer renúncia no meio da família, parentela,           

esposo, esposa, filhos.  

Se preparem! Se preparem! Se preparem! Eis que o cenário          

mundial está pronto! O cenário mundial está pronto porque o que vem cá             

para fora é para que o mundo veja por detrás das cortinas já está tudo               

montado! Desperta oh tu que dormes para o que está por vir, não seja              

pego desprevenido e perguntar o que está por acontecer. 

Igreja pelo mundo afora acorda! Acorda! Acorda! Hei vós que estais           

dentro das Igrejas acordem Povo Meu! Estou tocando as trombetas em           

cada Igreja neste dia que se chama hoje!  

Os Meus Anjos estão tocando a trombeta em cada Igreja para           

despertar aqueles que são Meus, aqueles que estão atentos, os que estão            

em Minha Presença, aqueles que são displicentes para ouvir a Minha           

Palavra. Estou chamando Eu Minhas Ovelhas para fora para ajuntar para           

1 
64



a Minha Igreja, eis que o Meu Exército já está pronto! Muitos foram             

substituídos, pela desobediência foram tirados! Oh Se preparem Igreja!         

Se preparem Noiva! Remanescentes a postos revestidos! Treinamento!        

Aquele que está em Minha Presença está em Minha Presença! 

Eis que falei no dia que se chama hoje. Eis que falei 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          

com a irmã Luana no dia 4 de novembro de 2019 

NOVO SISTEMA MONET Á RIO (urgente) 

Portugal está a se preparar para o sistema monetário por isso não            

tem dinheiro nos bancos, tudo está fechado, estão afunilando as pessoas.           

Tenho estado a alertar! Alertar! Alertar, mas muitos não ouvem quando           

Eu pedi para que estivessem prevenidos. Eu vou suprir sim aquele que            

não tem condições, mas muitos têm condições e ficam a espera para ver             

até a última o que vai acontecer. Eis que esses muitos passarão pelo funil              

por conta da desobediência porque questionam quem fala. 

Quando der o boom no planeta todo, muitos despertarão, mas será           

tarde! Eis que vêm dias maus! Façam os vossos últimos preparativos!           

Façam os vossos últimos preparativos! Tudo o que puderem ajuntar,          

ajuntem! Será necessário! Eis que falei 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery no dia 4 de novembro de             

2019 

PASTORES 

Eis que faço um alerta Pastores! Pastores! Pastores! Eis que Eu           

tenho visto na face do planeta Terra: Pastores de almas e Pastores de             

pecados! Pecado é pecado, não existe pecado grande e pecado pequeno.           

Vós tendes visto, vós tendes ouvido e tendes consentido pecados dentro           

da casa que se chama Templo de Deus! Tendes permitido, fazei vistas e             

não alertais as Ovelhas! 

Tendes vistos muitas coisas, ouvido muitas coisas e vós tendes sido           

convenientes porque não querem se apartar das ovelhas por vossa          

conveniência, mas eis que Eu vou chamar por responsabilidade maior. Por           

acaso tendes vistos ovelhas se desviando e indo para o mundo ou            

trazendo o mundo para casa que se chama Templo de Deus? 

Vocês são coniventes e isso é o peso de vosso pecado, eis que Eu              

cobrarei cada ovelha que se desviou, sem estar em Minha Presença por            

causa do pecado consentido. Eis que irei pedir contas de cada alma            

porque vós conheceis cada pecado daqueles que se desviam de Minha           

Presença. Vocês têm consentido e este consentimento tem levado muito          

das Minhas Ovelhas a pecar, eis que o alerta foi dado.  

Eis que falei 

YESHUA HAMASHIA 
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=fRqCGHjw01k; 
https://www.spreaker.com/user/11582882/the-removal-of-road-blocks 

2019.11.05 - A REMOÇÃO DOS BLOCOS NO CAMINHO 

Resumo: Eu Sou o Senhor que te vejo. Estou tentando remover muitos, 

muitos blocos no caminho da sua vida. 

ISA 49 

Isso é que o Senhor fala… 07:24 - 21:57 

No momento do meu favor, eu responderei. E no dia da salvação eu o 

ajudarei. Eu te guardarei, farei de você um pacto para o povo restaurar a 

terra. E retribuir uma herança desolada. Para dizer aos cativos, saí. E para 

aqueles na escuridão, seja livre. Eles vão se alimentar ao lado das estradas 

e encontrar pastagens, em todos os lugares horríveis. Eles não terão fome, 

nem sede, nem o calor do deserto ou o sol baterão sobre eles.  

Quem tem compaixão deles os guiará e os deixará ao lado das fontes 

de água. Vou transformar todas as minhas montanhas em estradas. As 

minhas estradas serão levantadas. Veja, eles virão de longe. 

Alguns do norte, alguns do oeste, alguns de outras regiões. Grite de 

alegria, céus. Alegra-te, terra. Comece a cantar, suas montanhas. Pois o 

Senhor conforta seu povo e terá compaixão de Seus aflitos, que Sião disse 

que o Senhor me abandonou! O Senhor se esqueceu de mim! Pode uma mãe 

esquecer o bebê no peito? e não tem compaixão no filho que ela deu a luz? 

Embora ela possa esquecer, eu não vou te esquecer. Veja, eu gravei 

você nas palmas das minhas mãos. Suas presenças estão sempre diante de 

mim. Seus filhos ficaram confortáveis. E aqueles que o destruíram, partiram 

de você. Levante os olhos e olhe em volta. Todos os seus filhos se reuniram 

e vieram até você. 

Tão certo quanto Eu vivo, declara o Senhor, eles serão os seus lindos 

ornamentos. Você os veste como uma noiva.  

Agora você será pequeno demais para o seu povo e aqueles que o 

devoraram estarão longe. As crianças nascidas durante o luto ainda dirão na 

sua audição que este lugar é pequeno demais para nos dar mais espaço para 

morar. Então você dirá em seu coração, quem me trouxe eles? Eu era só e 

não tinha filhos. 

Eu fui exilada e rejeitada. Quem criou eles? Eu fui deixada sozinha, 

mas estes, de onde eles vieram? É isso que o Soberano Senhor diz: "Voltarei 

para a nação". Levantarei minha bandeira para o povo. Eles trarão seus 

filhos e seus braços e levarão sua filha nos quadris. Reis será seu pai adotivo 
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e rainhas, sua mãe que amamenta. Eles se curvarão diante de você, com             

suas faces para o chão. Eles lamberão o pó dos seus pés, e você saberá que                

Eu sou o Senhor. 

Aqueles que esperam em mim não serão decepcionados. 

EU SOU O SENHOR QUE VÊ VOCÊ E ELE ESTÁ REMOVENDO 

AGORA MUITOS BLOCOS DE ESTRADA EM VIDAS 

É isso que o Senhor disse, ‘Meus filhos, estou removendo grandes           

blocos e alguns é tão grande como montanhas. Para muitos, isso           

representou pessoas com situações aparentemente impossíveis. Muitos       

sofreram muito com a falta de provisões, bons lares estáveis, todos estes            

tiveram enormes obstáculos espirituais. 

Muitos de vocês se afastaram da maior pedra - a igreja feita pelo             

homem. Saibam disso, meus filhos, sou eu o seu pastor que veio resgatá-lo             

daqueles que são fortes demais para você. Eu desci para cuidar das minhas             

ovelhas. Eu vim para ensinar meus caminhos. Pois está escrito que tudo            

será ensinado pelo Senhor. 

Eu vim para lhe trazer alegria, pois você saberá sem vacilar que minha             

alegria residirá em você porque eu vivo, assim você também viverá. Eu ouvi             

seus gritos. Eu ouvi você do meu Santo Monte. Vi como o inimigo o cercou,               

confundiu e atormentou.  

Eu já vi todas essas coisas. Digo a você hoje que você se viu como               

Agar, uma mulher escravizada, uma escrava. Eu vi a situação dela. Eu vim             

para ela duas vezes. Eu vi a injustiça em sua vida. Eu vejo aqueles que são                

cegos espiritualmente segurando seus ensinamentos que nem eles mesmo         

seguem. 

Você dirá como Agar: Ele é quem me vê. Pois eu vejo vocês, meus              

filhos. Eu vejo você. Eu conheço você. Eu conheço seus medos. Conheço            

suas fraquezas, mas estou aqui para lhe dizer. Eu te vejo. Eu não te esqueci.               

Eu testei para ver se você realmente invocaria o nome do Senhor, que             

verdadeiramente digo que Eu sou um Deus que salva. Eu vim para salvar os              

perdidos. Eu venho para libertá-lo da boca dos leões. 

Não, meus filhos, não esqueci nada disso. Como eu poderia? Pois Eu            

sou o Senhor que te criou. Eu te separei. Até agora, você realmente não me               

conhecia, mas apenas sabia sobre mim. Você me conhecerá completamente,          

meus filhos. Você verá meu rosto como Moisés. Você vai falar comigo como             

Abraão, pois você é realmente filho de Abraão - o pai da minha promessa de               

que aqueles que acreditam em mim, serão meus amigos. 
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Sua fé creditada a você será como justiça. Fé, meus filhos. Fé em             

mim. Acredite em Deus. Confie também em mim, pois em minha casa há             

muitas mansões. Meus filhos não tenham medo e confiem todas as coisas            

em mim. Pois eu vou lhe mostrar quem realmente Eu sou e você ficará              

surpreso. 

Eu lhe mostrarei o caminho da alegria e em minha paz você terá toda              

a minha bondade. Você terá louvor em seu coração, apenas para o seu             

Deus. 

Oh, meus filhos sofredores, perdidos por tempestades e tempestades.         

Eu estive com você ao seu lado em todos os horários da noite. Oh, vós de                

pouca fé, meus pequeninos. Você acha que eu sou como homem? Homem            

que possui cordas condicionais de amor? Não, meus filhos, porque eu te            

criei. 

Eu mesmo, o Senhor, criador do céu e da terra. Eu vi seu corpo se unir                

por minhas mãos. Eu assisti você no lugar secreto. Coloquei a sabedoria no             

seu coração antes de você existir. Coloco meu espírito sobre o seu, para que              

você seja fiel a mim. 

Fiéis com pés nobres para me glorificar. Oh vós de pouca fé. Minhas             

ovelhinhas, embora o inimigo tenha devastado vocês como lobos, agora vim           

para resgatá-los. Os muitos golias se apresentaram diante de você. Hoje é o             

dia em que o Deus Vivo de Israel, cortará muitas cabeças. 

Eu removerei suas montanhas. Eu removerei todos os seus obstáculos,          

porque eu sou o Senhor que te cura. Eu sou o Senhor que trará abundância               

de alegria. Eu sou o Senhor que dá nova vida aos seus ossos secos. 

Você esperou em mim através de todos os tipos de tempestades que            

eu permiti. Eu levei você ao redor do que parecia ser o caminho mais longo.               

Não tenhas medo, porque eu estou contigo. Você entende hoje meus filhos?            

Ouça o que eu digo que estou com você.  

Eu sempre estive com você, nunca te deixei, nem o abandonei. Eu o             

testei com muito boas razões, e estou levantando um exército de crentes            

que seguirá o leão de Judá. Pois eu sou o leão de Judá. Agora estou rugindo                

desafiando o inimigo que o manteve em cativeiro por muito tempo. Pois            

agora é a hora marcada em que eu digo a você, vejo você. Sim, eu vejo                

você. Eu não te esqueci.  

Como Ana orou com grande lamentação, também eu, é claro, gostaria           

que clamasse para mim, o Deus Vivo. Eu sou aquele que vive e todos os que                

invocarem o nome do Senhor serão salvos. Muitos são felizes em silêncio,            

mas agora é a hora em que muitos devem invocar o nome do Senhor, como               

Enoque. 

Agora é a hora em que eu abrirei os céus, e resgatarei meus filhos dos               

mercenários, dos lobos, dos fariseus, de tudo o que é homem e de tudo com               
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que o inimigo os atormentou. Sim, hoje é o dia em que você me chama,               

Senhor, pois esse é o meu nome. Sim o Senhor. O Senhor que é o meu                

nome. Eu irei como um querubim voando até você em uma nuvem escura. 

Eu te levantarei das águas profundas e poderosas. Tirarei da          

profundidade. Porque Eu sou um Deus poderoso para salvar. Anime meus           

filhos. Acredite em mim. Eu devo remover todas as pedras. Todas as            

montanhas da sua vida. Farei o lugar áspero, liso para você. 

Pois eu sou o Senhor que te cura. Venha meus filhos. Venha meus             

filhos. Não tenha medo, porque eu estou vivo. Eu sou aquele que vive. E              

aqueles que crêem em mim eu os levantarei no último dia. 

Sê forte, porque Eu sou contigo. Segure minha mão enquanto eu te            

puxo para fora de muitas águas profundas. A armadilha armada pelo inimigo            

deve ser a mesma armadilha para aqueles que causaram dano a você. 

É aqui que eles vão cair. Mas, não brilha sobre isso. Mas abençoe             

aqueles que o perseguem. Ore por aqueles que te usam. Pois nisso meu pai              

foi aperfeiçoado e glorificado dentro de você. 

Eu os fortalecerei, meus filhos. Vou Me aproximar mais perto de você            

do que nunca.  

Oh meus filhos, eu sei todas as suas lágrimas. Suas preocupações e            

suas ansiedades. Mas você vale muito mais para mim do que meus amados             

pardais. Pois nenhum deles cai no chão sem meu pai saber disso. Você vale              

mais do que muitos pardais.  

Venha meus filhos. Venha meu filho amado. Descanse em meu ombro           

e diga, ‘eu sou amado pelo Senhor’. Pois você é realmente amado mais do              

que pode imaginar. Venha, deixe-me cantar sobre você, pois fiquei          

encantado com você. Minha bandeira sobre você é amor. Eu te amo. 

Venha. Eu sou o senhor da alegria. Eu sou o Senhor que se deleita em               

você. 

Sim eu te amo. Oh, como eu te amo, meu filho, você é tão especial               

para mim. Venha, deixe-me secar as suas lágrimas. Todas as coisas são            

novas. Veja, todas as coisas são novas. Porque eu amo você. 

Nenhum olho viu. Nenhum ouvido ouviu. Nas coisas que Deus planejou           

para aqueles que O amam.  

Venha. Meu amado. Tudo está bem. Tudo está bem. Eu sou Jesus.            

Antes de Abraão existir, eu sou.  
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fonte: 

https://holyspiritwind.net/2019/11/the-economy-that-your-country-america-has-enjoyed-is-falling-even-now/ 

2019.11.06 - A ECONOMIA QUE SEU PAIS (AMERICA) TEM 

DESFRUTADO ESTA CAINDO ATÉ NESSE MOMENTO 

Na noite de 11-6-19, fui enviei um vídeo que eu poderia ter excluído 

imediatamente se soubesse de quem é, porque diferem muito de meus 

pontos de vista sobre muitas coisas, por exemplo, Donald Trump, Bitcoin 

etc. etc.  

Mas quando li o título do vídeo “BREAKING !! ! OFICIAL DO COLAPSO 

DO DÓLAR DOS EUA !!! CHINA DECLARA NOVA RESERVA YUAN ”o Senhor 

falou comigo e disse: “Meu filho, o Sonho, a Interpretação e a Palavra do 

Banco em Chamas estão passando diante de seus olhos.” Com isso, meu 

espírito ficou muito alerta e me senti levado a assista aos primeiros 4 

minutos do vídeo e comecei a orar sobre isso até adormecer. Na manhã 

seguinte, durante o período de adoração da Minha manhã com o Senhor, Ele 

falou comigo sobre isso novamente e também pelos próximos dois dias. 

Isto é o que o Senhor Jesus Cristo, Yahushua ha Mashiach, me falou 

pelo Espírito Santo: 

“Meu filho, juntamente com o seu sonho do banco em chamas, a Visão 

e a Palavra do Senhor a respeito do Dólar e sua Destruiçã o estão 

acontecendo nesse momento. O reinado da rainha das nações está chegando 

ao fim. Seu ídolo mais alto está sendo derrubado! A economia que seu país 

(América) desfrutou está caindo nesse momento. Isso realmente acontece 
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há muito tempo, mas porque você ainda tem paz e segurança e o que              

parece prosperidade, poucos percebem.  

As mentirosas emissoras não alertam as massas sobre o que          

realmente está acontecendo nos bastidores. Os falsos profetas dizem que          

tudo vai ficar bem, não se preocupe! Eles proclamam que seu rei não os              

decepcionará porque ele foi escolhido por Deus, mas o fato é que ele foi              

autorizado. Ele foi autorizado por Mim para trazer julgamentos de guerra e a             

ruína financeira sob o povo e sob o país que Me conhecia uma vez e para                

que eles voltassem a Mim. 

Ele e essa outrora grande nação que ele lidera se tornaram um            

sanguessuga nas orações do meu povo. Oh, que eles gastassem tempo para            

realmente Me procurar e orar pelas pessoas ao seu redor que não Me             

conhecem, para que Eu pudesse agir para neles e salvá-los. Então, ambos            

serão oferecidos como uma oferta queimada ao deus deste mundo, Satanás,           

e ao evento inicial violento na cidade de Nova York - isso é o começo. 

Alguns, lendo ou ouvindo esta mensagem, acreditam que escaparão         

antes que a pobreza e a fome cheguem, mas serão surpreendidos e            

despreparados. Muito poucos prestam atenção ao que é realidade e ao que            

estou dizendo. Digo muito em breve que a paz e a segurança se             

transformarão em destruição e a prosperidade se transformará em pobreza          

absoluta. Você teve 11 anos de aviso desde a última "crise financeira ". O             

que você fez para se preparar? A próxima "crise financeira " fará com que a              

última pareça um passeio no parque . O próximo fará com que a "Grande             

Depressão " pareça uma coisa pequena e inconveniente em comparação com          

o que está por vir.

Veja o dia atual da Venezuela e multiplique por 7 para ter uma idéia              

do que está por vir na América. Olha o que aconteceu depois da Primeira              

Guerra Mundial na Alemanha e veja quem surgiu depois do colapso. O líder             

que está chegando é 70 vezes 7 vezes pior que Hitler. Os alemães amavam              

o Hitler, mas o mundo inteiro ficará fascinado pela a besta. Eles já o            

adoram, e essa adoração se multiplicará rapidamente. Ainda resta pouco         

tempo e esse colapso econômico da América afetará o mundo inteiro porque           

a maioria dos países ainda usa o dólar para negociar.

Alguns de vocês me perguntariam: "O que devemos fazer?" "Como          

evitar essa catástrofe econômica que está por vir?" Digo a você que você             

não evitará isso, mas viverá apenas por Minha mão. Seu dinheiro se tornará             

mais inútil do que o papel em que está impresso. Bitcoin e todas as outras               

moedas eletrônicas são inúteis sem eletricidade e serão controladas pelo          

próximo sistema de besta. Eles são capazes de desligá-los na hora que            

quiser. Não se engane, meus filhos! Ouro e prata terão algum valor, mas             

está escrito (Ezequiel 7:19) “Eles lançaram prata nas ruas, e seu ouro é             
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como uma coisa impura. Sua prata e ouro não são capazes de libertá-los no              

dia da ira do Senhor. Eles não podem satisfazer a fome ou encher o              

estômago com ela. Porque foi a pedra de tropeço da sua iniqüidade.” 

Meus filhos que estão cheios do óleo e do vinho do Meu espírito, vocês              

são os que serão menos afetados por isso. Isso não significa que você não              

será afetado por isso. Você está sendo afetado mesmo agora, seu dinheiro            

está se tornando cada vez menos a cada dia. Há sabedoria em comprar             

comida, água e suprimentos, se eu te falar para fazer isso, mas não confie              

neles. 

Todos aqueles que confiam em "coisas" verão tudo isso desaparecer          

diante de seus próprios olhos. Há muitas maneiras de permitir que isso            

aconteça; ladrões, incêndios, inundações, tornados, furacões, terremotos,       

posso até acumular neve tão profunda que quebraria o teto da habitação            

daqueles que não confiam em mim. Eventualmente, haverá exércitos         

estrangeiros que encontrarão nas casas daqueles que não confiam em Mim e            

levarão tudo o que quiserem, incluindo a vida daqueles que vivem lá. Isso             

tocará tanto ricos quanto pobres, grandes e pequenos. Mesmo aqueles que           

pensam que são os que estão no controle serão tocados por Mim            

pessoalmente e estarão em puro terror.  

Minha ira será derramada sobre eles e eles não permanecerão. A           

Rocha das Eras está chegando para esmagar todos aqueles que não caem            

em Mim e se quebram em arrependimento. 

Meus filhos, vocês terão que confiar em Mim com tudo o que está             

dentro de vocês! Se você deixar que o medo tomar conta de você, você              

cairá nas mãos do inimigo e ele fará o que quiser com você, e essa não é a                  

Minha vontade. Vou providenciar para os Meus! Veja as promessas da Minha            

palavra. Você precisa conhecê-las e apoiá-las. Pois todas as promessas de           

Deus são “Sim e Amém!” em Mim, porque EU SOU o cumprimento de toda a               

lei e toda profecia. 

Ninguém pode satisfazer a lei fora de mim e o testemunho de mim             

(Jesus) é o próprio Espírito de profecia. Davi não disse “Eu sou jovem e              

agora sou velho; ainda não vi os justos abandonados, nem seus           

descendentes implorando pão”? (Núm.37:25) Não aparecia maná todos os         

dias para os israelitas comerem no deserto? Elias não foi alimentado com            

pão e carne pelos corvos de manhã e à noite? Não foi multiplicado o óleo e a                 

farinha da viúva e ela, seu filho e Elias não comeram por muitos dias? Não               

alimentei 5000 homens e suas famílias com 5 pães e 2 peixes? Não             

alimentei 4000 homens e suas famílias com 7 pães e alguns peixes? Eu             

suprirei todas as suas necessidades de acordo com Minhas riquezas em           

glória, você só tem que acreditar. Quando não há mais caminho terrestre,            

EU SOU o caminho! “Deus não é homem, para que minta, nem filho do              
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homem, para que se arrependa. Ele disse e não fará isso? Ou Ele falou e não                

fará com que seja bom e não o cumpra? ”(Núm.23:19)  

Meus filhos, Se você perguntar algo em Meu nome, Eu o farei. Se você              

me pede algo e não o recebe, é porque você pergunta com motivos errados              

por egoísmo ou com uma agenda injusta, para que, quando você conseguir            

o que deseja, possa gastá-lo com seus próprios desejos carnais. Se você          

está precisando de algo você tem que acreditar, não duvide, hesite ou não            

tem certeza do que pedindo. (Mateus, “Portanto, não se preocupe, dizendo:          

'O que devemos comer?' ou 'O que devemos beber?' ou 'O que devemos            

vestir?' Pois depois de todas essas coisas os gentios procuram. Pois seu Pai            

celestial sabe que você precisa de todas essas coisas. Mas busque primeiro o            

reino de Deus e Sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a            

você.)”

Quero mostrar Minha glória aos incrédulos em você, através de você e            

sobre você! A riqueza das nações realmente virá a você quando Minha glória             

subir em você durante as trevas tangíveis e densas, mas por enquanto            

enquanto você deve ter fé e acreditar que o que eu digo é verdade. 

As provações pelas quais você passa agora não são dignas de serem            

comparadas com a glória que será revelada em você! É isso que acontecerá             

no seu dia que não está muito longe!; “O sol não será mais a tua luz durante                 

o dia, nem o brilho a lua lhe dará luz; mas o Senhor será a sua luz eterna, e                 

o seu Deus será a sua glória. Seu sol não se põe mais, nem sua lua se               

retira; porque o Senhor será a tua luz eterna, e os teus dias de luto serão               

encerrados.” (Isaías 60:19-20)

Minhas palavras vão acontecer rapidamente, pois chegou o tempo de          

apressá-las! 

Escrituras: 

Apocalipse 6:5-6 ; 2 Coríntios 1:19-22; Apocalipse 19:10; Êxodo 16:35; 1           

Reis 17:6; 1 Reis 17:8; Mateus 14:14; Mateus 15:32; João 14:14; Tiago            

4:3; Tiago 1:6-8; Mateus 6:25-34; Romanos 8:17-19; Isaías 60 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery no dia 6 de novembro de             

2019 

ESCASSEZ DE Á GUA E ALIMENTOS 

Shalom Filhos! Eis que Eu tenho alertado a Minha Igreja, a Minha            

Noiva preparem-se! Preparem-se! Preparem-se! Preparem-se! Eis que o        

subsolo por conta dos terremotos quem tem acontecido assim como os           

vazamentos, os vários líquidos subterrestres invadirão as correntes das         

águas. 

Tenho alertado a Minha Igreja para que se preparem, ajuntem          

água, ajuntem alimentos, a escassez está a chegar. Eles ainda não estão            

a alertar as pessoas para dizer que neste momento estão a utilizar as             

últimas reservas porque a terra está a ser mexida e não estão            

conseguindo fazer as colheitas, conforme tem sido ao longo de anos           

porque muita colheita está entrando por terra abaixo. Muitos agricultores          

com medo de tudo que está acontecendo, nem sequer querem arriscar as            

suas vidas para trabalharem nos grandes campos agrícolas. 

Igreja Minha, Noiva acordem! Preparem-se! Ajuntem água o quanto         

mais puderem! Ajuntem alimentos o quanto mais puderem rápido!         

Rápido! Rápido! 

Eis que falei 

YESHUA HAMASHIA 
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Fonte: 

https://lighthascome.com/2019/11/08/word-many-proclaim-to-be-mine-walk-in-your-own-agenda-victoria-ang/ 

2019.11.08 - Muitos proclamam ser meus mas andam em sua 

própria agenda 

PALAVRA DO SENHOR: 

Escreva estas palavras minha filha para que todos ouçam que ESCOLHEM 

ouvir. 

Muitos de vocês que proclamam ser meus andam em sua própria agenda. Eu 

lhe dei instruções sobre qual direção seguir e o que você precisa fazer com 

minhas instruções. No entanto, muitos de vocês estão colocando sua própria 

agenda em primeiro plano. Afirmando que você está “OCUPADO” demais 

para fazer o que eu lidero e instruo. Você acha que seus caminhos são mais 

altos que os meus ??? 

Você acha que me agrada com suas ações e palavras sem valor ??? Tanto 

para mim e para os outros? Nunca chegando com suas palavras vazias. E 

um coração segundo sua própria carne! Digo a você hoje: "ENTRE EM 

ARREPENDIMENTO" !!!! Volte seu coração para mim. Como meus caminhos 

NÃO são seus! Eles são MUITO mais altos. Sou eu o Senhor, seu Deus, que 

vejo toda a imagem. 

EU SOU ALFA E OMEGA !! O começo e o fim! E TUDO O que tento instruir, é 

para o MEU bem e glória. Se você pode ver isso ou não! NÃO me coloque em 

uma caixa para atender e satisfazer SUAS necessidades e propósitos, pois 

isso NÃO é agradável para mim. E grandes serão suas tristezas, à medida 

que você segue seu próprio caminho. 

Eu sou APENAS DEUS !!! Eu amo todos vocês. Minhas instruções são para 

seu próprio bem. Desejo apenas o bem e não o prejudico. Eu sou seu 

criador. O DEUS ACIMA DE TODOS OS DEUSES !! 
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O enganador deseja-lhe dano e morte. Desejo que você passe a eternidade 

comigo.Escolha este dia a quem você servirá !! O deus deste mundo, 

incluindo sua própria carne ou seu Pai Celestial que criou você !! 

YESHUA HAMASIACH 

SCRIPTURES: 

Apocalipse 1: 8 Versão King James (KJV) 

8 Eu sou Alfa e Ômega, o começo e o fim, diz o Senhor, que é, e que é, e 

que está por vir, o Todo-Poderoso. 

João 3:16 - João Ferreira de Almeida Atualizada (NVI) 
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Fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/the-eleventh-hour 

2019.11.11 - A DÉCIMA PRIMEIRA HORA 

Ele disse: fale agora meu filho, pois estou com você para atuar em 

muitas coisas. Fale, pois é a décima primeira hora está aqui para que todos 

venham a prestar contas de todos os bons presentes que dei a todos. 

Primeiro, o julgamento cairá sobre a casa de Deus, porque eles 

atrapalharam os meus dons daqueles que tinha pouco para dar. Chamei 

muitos para voltarem para mim nos Meus caminhos, mas os dias estão 

contados, a menos que eles se arrependam nesta hora tão tarde. 

O medo do Senhor está descendo agora. Não tenha medo, meu filho, 

pois as lágrimas que derramou também são do meu coração. Muitos do meu 

povo choram em Meu nome. Pois meu coração é deles. O coração deles é 

meu. 

Não se preocupe, meu filho, já falei de muitas promessas. Alguns que 

você ainda não conhece. Tudo acontecerá porque minha palavra é 

verdadeira. Tudo que é verdade, prevalecerá sobre a falsidade. 

Eu ouvi suas orações. Vi suas muitas lágrimas, nenhuma delas vão se 

perder ou serão ignoradas como nada. Valorizo seu coração, suas lágrimas, 

pois aqueles que pertencem a mim são aqueles com corações puros. Eu digo 

a verdade que você verá o meu rosto antes que eu te leve para casa. 

Fala agora, meu filho, não esconda minha paz, pois sou como um rio 

poderoso e pronto para varrer muitos da casa de Deus. Os trabalhos 

posteriores são como poeira e granito para mim; carvões em chamas até 

mesmo hoje em dia, eu digo, como uma trombeta do céu. Ligue para mim. 

Ore para mim e eu vou ouvi-lo. 

Circumcise seus corações diante de mim. Perdoe mesmo aqueles que 

não fizeram nada de errado. Perdoe aqueles que nunca colocaram uma 

pedra de tropeço no seu caminho. Eu tenho visto corações tão frios, calos 

para meus filhos, para seus irmãos e irmãs. Você realmente deseja ver a 

terra que designei para aqueles que são mansos e gentis de coração. 

Arrependa-se, volte-se para mim, pois este é o chamado final da 

Graça para você. É a sua 11ª hora antes que Eu faça meu julgamento, 

minha espada sobre sua vida, sua família e sua igreja. Sim, é a 11ª hora 

que chegou em meu relógio e agora é a minha 11ª hora. 

Meus filhos, não chore amado, pois estou segurando a sua mão agora. 

Eu estou estudando seu coração. Estou trazendo você para um refúgio 

seguro - uma passagem, uma jornada, mas Sou sua nuvem de dia e uma 

coluna de fogo à noite. Minha palavra está em você. Eu, o Verbo, me tornei 

carne. Estou apenas a um fôlego distante. Eu estou vindo para você 
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trazendo-lhe minha paz. Sim, meus filhos, ouvi seu choro. Eu coletei todas            

as suas lágrimas neste dia e nos dias anteriores a isso. E aquelas lágrimas              

que serão derramadas até o momento e muito em breve enxugarei todas as             

suas lágrimas. 

Eu tenho todas as coisas sob controle. A 11ª hora tocará muitos de             

Deus. E neles, há muitos que não me olham. Pois muitos falam com vozes              

ásperas e muitas palavras. Estes são contratados e eles não conhecem o            

verdadeiro Pastor. Se o soubessem, cuidarão das minhas ovelhas. Eles          

dariam a vida e cuidariam dos meus cordeiros. 

Não tema, não tema, não tema, meus pequeninos. Pois Eu sei os            

pensamentos que tenho de você. Eu proclamo minhas Palavras de paz sobre            

você agora. Meus planos não são maus, mas têm um futuro comigo. Sua             

esperança é em mim, meus preciosos filhos. Venha, descanse um pouco.           

Sente comigo. Venha a mim porque estou preparando um lugar para você.            

Estou preparando um lugar de descanso eterno, mas você me verá todos os             

dias. 

Eis que Eu Sou o Senhor de toda a carne. Existe algo muito difícil para               

mim? Veja neste dia, Eu unjo sua cabeça com cura. Eu falo minhas palavras              

sobre você, sobre sua mente. Mas o inimigo te assaltou por muito tempo até              

agora. Nem tudo está perdido como você pensa, mas Eu digo, fique de lado,              

porque passo minha raiva sobre aqueles que precisam da espada, para           

acusá-los de transgressão. 

Não tema. Não tema. Pois meus anjos foram ordenados a seu respeito            

para cuidar de você. O que está sendo escrito! O que está sendo             

proclamado! está acontecendo. 

Minha palavra é verdadeira. E todos verão minha obra do céu. Alguns            

para a salvação, porque Eu Sou misericordioso. Para alguns, a destruição,           

embora Eu lhes dei tempo para se arrepender.  

Chegou a hora, está aqui. Chegou a décima primeira hora e oh!            

quantos serão pegos desprevenidos. 

Pois virei como ladrão durante a noite. Eis, meus amados filhos, que            

virão muitas maravilhas se realizarem. E todos ficarão surpresos. Pois o que            

parece impossível para o homem, não é para Deus. Com Deus tudo é             

possível.  

Eis que eu sou Jesus. Eu sou quem eu sou. 
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fonte:https://444prophecynews.com/winter-of-despair-days-of-narnia-elizabeth-marie/ 

2019.11.17 - INVERNO SEM ESPERANÇA [dias de Narnia] 

"O inverno está chegando. É a estação final da vida. Durante esse 

período, parecerá que a própria vida desapareceu da terra. Será como nos 

dias de Nárnia, quando a Bruxa Branca congelou tudo. Essa temporada será 

o último inverno. Parece que o mal tomou conta e que a terra foi congelada             

no tempo. No entanto, na realidade, é o último horizonte para a humanidade            

antes de eu vir e montar MEU REINO.

Quando eu vier, rugirei como o Leão de Judá e toda a maldade             

desaparecerá e será jogada na cova! No entanto, você verá o INVERNO DO             

DESESPERO, porque tudo faz parte do plano de MEU PAI. 

Meus verdadeiros e fiéis governarão então ao meu lado e tomarão seu            

devido lugar. 

(Então recebi estas instruções): 

Persista até o fim. 

Permaneça fiel e verdadeiro em MIM. 

Segure o que Eu lhe dei. 

Deixe sua luz extinguir os bolsos do mal que o cercam. Você recebeu o              

poder de descongelar a iniquidade e trazer vida novamente ao coração das            

pessoas. 

Não negligencie seu trabalho para MIM e traga a colheita final. 

Há uma batalha pela frente, então prepare-se de acordo. Sou          

seu CHEFE e COMANDANTE, então venha a MIM para sua tarefa! 
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Não seja folgado ou preguiçoso , mas leve seu destino a sério. VOCÊ            

FOI CRIADO PARA UM TEMPO IGUAL A ESSE! 

Levante-se minhas ESTERS e MORDECAIS! 

Fique na brecha para o seu povo! 

Espere em mim enquanto eu lhe ungirei para fazer MEU TRABALHO 

Seja considerado digno do MEU REINO. 

Defenda a verdade, a retidão e a justiça ... não recue! 

O fim não está longe, está mais perto do que você pensa... como             

também a MINHA VOLTA! 

A paz esteja com vocês, MEUS amados, 

Seu REI & SALVADOR, 

JESUS de Nazaré 

(então eu esperei e ouvi isso): 

Está chegando o dia em que TODOS me chamarão de SENHOR.           

Acelere esse dia trazendo MEUS ESCOLHIDOS para o REINO. Há muitos mais            

que ainda precisam entrar! 

ESCRITURA: 

“Então eu chorei muito, porque ninguém foi encontrado digno de abrir e ler             

o pergaminho, ou olhar para ele. Mas um dos anciãos me disse: “Não           

chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir               

o livro e perder seus sete selos. ”Apocalipse 5:4-5
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TRANSCRIÇÃO DA MENSAGEM DADA A IRMÃ VALERY NO DIA 18 DE           

NOVEMBRO DE 2019 À 01H 17MIN DA MADRUGADA 

🚨 ALERTA: QUAL É A SUA DECISÃO? 

   Eis que Eu alerto no dia de hoje meus filhos, prestem bem atenção. 

   Eis que muitos eventos vem por aí, mas eis que Eu levei o corpo a refletir. 

Em todas as palavras que vos tem sido dadas a refletir quem são vós, se                

vós tens sido testemunha da minha palavra, se vós tens sido seguidores de             

Cristo para o mundo vos ver ou vós tens sido seguidores de Cristo na minha               

presença. 

   É isso a vossa decisão, a decisão da vossa vida. 

A decisão e a vossa escolha, irá definir como cada um de vós irá passar                

por esses eventos. Se duvidam ou se creiem na minha palavra, se duvidam             

ou se creiem que eu guardarei, livrarei e protegerei cada um que clama pelo              

meu nome e pelo meu sangue. 

Eis que lancei meu corpo, que se chama noiva, espalhada pelo mundo             

afora, à reflexão e definição daquilo que fielmente pretendem e creiem,           

porque muitos diziam ao: "Senhor, Senhor". 

Mas eis que no dia que se chama hoje, Eu digo a muitos, eis que vocês                 

não me pertencem, não vos conheço, porque vós murmurais, vós          

blasfemais, vós duvidais da minha palavra. 

Entre vós, tenho alertado os fariseus do conhecimento, os fariseus do            

conhecimento óh tenho alertado, porque muitos dizem eu sei, conheço a           

palavra, mas Eu não os conheço, porque o coração deles não é meu. 

Tem se orgulhado no conhecimento acumulado ao longo de anos, tem se             

orgulhado, batem no peito e dizem, eu sou. 

Mas eis que EU SOU, não permito que ninguém engane os meus            

pequeninos, porque a máscara de muitos caiu e ainda vai cair mais. 

A minha palavra diz que não haverá um palmo de terra onde se             

esconderão, porque eis que Eu sondo o vosso pensar e o vosso coração e              

desde o meu mais alto trono, Eu vejo cada um. 

   Enganarei a muitos, mas Eu vejo todas as coisas. 

    E o fogo do meu Espírito queima a língua de muitos. 

Eis que Eu falei. 

Yeshua Hamashia 

Shalom! 
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Provérbios 3:5-7 

Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio               

entendimento,  

Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. 

Não sejas sábio a teus próprios olhos; teme ao Senhor e aparta-te do mal. 

Mateus 7:21 

Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! Entrará no reino dos céus, mas              

aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. 

Mateus 25:12 

E Ele, respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. 

I Coríntios 8:3 

Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. 
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Morte de Tamuz 

visão e da palavra 

18 de novembro de 2019 

Escrituras: 1 Reis 18: 16-19 e Gálatas 3: 1-13 

Vejo a estátua de Jesus colocada no topo do Rio de Janeiro, mas agora              

ela estava presa em uma rodovia bem movimentada. Eu vejo muitos carros            

andando tão rápido e porque é uma estátua de pedra e vejo muitos             

motoristas desses carros ajoelhando perante a cruz enquanto eles dirigiam          

em torno desta estátua. É uma cena louca, maníaca e os carros estão             

dirigindo em alta velocidade. 

Olho em volta e sobre esta estátua de Jesus e também todas as faixas              

da estrada e vejo muitos carros batendo uns nos outros. Também noto os             

outros carros vindo em direção à estátua de Jesus e eles ainda continuam             

dirigindo em alta velocidade, ignorando o fato de que muitos dos carros            

estão desviando para evitar a estátua de Jesus. 

Me vejo entre as faixas de pistas, em cima de ilha de grama de              

cimento, bem no meio das rodovias. 

No lado esquerdo, não havia tráfego. Não havia carros, nem pessoas.           

Pensei comigo mesmo: Vou andar na rua deste lado porque não há carros?'.             

O SENHOR disse: 'Não, Jacky, fique onde está, parece seguro nesta faixa,            

mas não é. ” 

Pergunto: “Por que, SENHOR?” 

Ele responde: “Observe e veja, o lado esquerdo está mais perigoso do            

que você pensa.” 

Ainda estou bem no meio das faixas, olhando para essas duas faixas            

de ruas. Então Jesus me eleva mais alto nos céus, pois Ele quer que eu               

tenha uma visão panorâmica das duas faixas de rodagem. Neste ponto, eu            

sei que estou de pé sobre a nação do Brasil. Agora colocado em uma posição               

mais alta, sou capaz de ver de uma perspectiva mais alta. 

Parece que nada mudou na visão, mas os carros à direita ainda            

continuam em uma velocidade muito alta. A estátua de Jesus ainda está de             
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pé no meio dessa duas faixas, mas há muitas rachaduras aparecendo. A            

cabeça então cai e se despedaça na estrada e essas pedras causam muito             

mais acidentes de carro, mas em frente à estátua. Existem muitas mortes,            

incluindo crianças. 

Eu ouço muitos gritos dos carros, muitos estão gritando para 'mãe           

Maria'. Vejo muitas orações fervorosas agitadas nas mãos das pessoas.          

Então eu vejo colares pérolas de rosário se quebrarem. Vejo milhares e            

milhares desses colares quebrando e suas pérolas espalhando pela faixa do           

lado esquerdo, o lado que estava vazio sem carros passando. 

Então eu vejo centenas e milhares perseguindo essas pérolas,         

recolhendo-as como se fossem dinheiro. As pérolas de rosário; entretanto,          

continuam rolando rapidamente neste lado da pista. As mulheres ainda          

continuam chorando e chamando por Maria. 

Então ouço estas palavras do Senhor para os homens e mulheres (a            

maioria deles eram mulheres - não vi nenhuma criança). 

Jesus diz: 

“Por que você está chorando por Maria? Por que você está correndo            

atrás de seus ídolos que não podem salvá-los? Honre o Filho, aqueles que             

honram o Filho, honram o Pai que O enviou?” 

Então eu vejo Jesus Cristo ressuscitado em pé em toda a Sua Glória             

acima da faixa, mas primeiro eu o vejo na cruz, Seu corpo sangrento             

brilhando, a coroa de espinhos brilhando como facas. Vejo acima de sua            

cabeça estas palavras, embora não em madeira,  

Rei dos reis SENHOR dos senhores 

“Por que você está chorando por Maria, ela está morta? Por que você             

chora pelos mortos?” 

Então, em um instante, a luz ao redor da cruz se torna tão brilhante e               

Jesus desce da cruz. Vejo todas essas pérolas de rosário rolando nesta faixa             

de rua e pequenas cruzes derretendo. 

Então Jesus fala novamente levantando-se para céus: 
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“Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”. 

Eu vejo muitos homens amaldiçoando-O com os punhos estendidos, as          

mulheres ainda chorando para a 'Mãe Maria'. 

Ouço em meu espírito essas palavras de Gálatas 3:  

“Ó gálatas tolos” 

“Arrependei-te, pois o dia do Senhor está próximo.” 

“Arrependei-me, porque não terei outros deuses diante de mim.” 

“Arrepende-te, por que estás a chorar? para Maria, ela está morta? Ela            

era apenas uma mortal, escolhida por Deus para dar à luz o único Filho de               

Deus.” 

“Ouvi o povo, arrependa-se, honre o Filho, se você deserdar o Filho,            

Deus o deserdará.” 

“Arrepende-se pelo Dia do SENHOR está à mão.” 

Então Jesus me levantou mais alto para que eu pudesse ver todo o             

comprimento das duas faixas de ruas. Vejo que muitos carros bateram e            

houve incêndios em todos os lugares. Quando vi as pérolas do rosário            

caírem no chão, elas derreteram imediatamente por causa dos fogos          

quentes do inferno à frente. Vi à frente essas duas faixas de rodagem e elas               

chegaram a um fim abrupto, de repente, sem aviso prévio. 

PALAVRA - TUDO CONECTADO 

● Tamuz

● Rainha do Céu

● Ísis - deusa mãe

● Ísis - estátua amamentando seu filho no Louvre

● Ishtar

● Asherah (muitas menções bíblicas, Jeremias; Miquéias; Deuteronômio,      

etc.).

● Católicos; Ortodoxo; Cristãos anglicanos

● Maria, a mãe de Jesus
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● Ashtoreth - Canaanitas - Celebrada no Egito

● Deusa do amor e da fertilidade

● Adoração dos mortos (Maria) - necromancia

● Ashtoreth consorte de Baal

● Objetos de adoração (postes)

● Práticas pagãs - Maypole - Beltane - Pentecostes

● Adoração de árvores , Celtas, bosques sagrados, bosques e druidias
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Transcrição dada para a irmã Valery Maurice no dia 19 de novembro de             

2019. 

QUEM VOCÊ ESCOLHE SER: ABEL OU CAIM? 

Oh igreja minha, noiva minha! 

Eis que no dia de hoje, EU tenho sim, tenho filhos, EU tenho dois tipos               

de filhos nesse mundo. 

Tenho os Abéis e tenho os Cains. 

Tenho aqueles que são obedientes, que ouvem a minha palavra,          

obedecem a minha palavra. 

Mas, tem os Cains, que duvidam, tem os Cains que tem inveja dentro             

deles, tem os Cains que se deixam levar, que se deixam se influenciar,             

deixam os olhos deles andar pelo mundo. 

Eis que EU tenho alertado a todos, sejam os Abéis, sejam os Cains.             

Limpem as vossas vestes, limpem as vossas atitudes, os vossos          

comportamentos, verificam em vossas ações, o que vocês falam, o que           

vocês pronunciam pela vossa boca.  

Eis que não há tempo para mais nada. 

Arrependam-se no dia que se chama hoje, entrem num conserto          

rápido, porque depois que fechada a porta, já não haverá mais tempo. 

Eis que as mudanças estão a ocorrer, o frio está a chegar, o inverno              

está a chegar, eis que será rigoroso para muitos. Será rigoroso em muitas             

zonas do planeta que se chama terra. 

Abriguem-se! 

Meus filhos, acelerem a compra de bens, acelerem a compra de bens            

não perecíveis, eis que a escassez está a chegar e os homens deste mundo              

não estão alertando. 

Mas eis que vos alerto, corram para fazer as provisões, corram para            

estarem prontos com as provisões. Eis que aquele que não tem, EU irei dar,              

aquele que não tem, EU irei derramar, mas aqueles que podem, façam. 

Chama-se obediência. 

Oh filhos, oh filhos! 

Atendam a minha palavra, atendam a minha palavra!  

Porque EU estou vos amando, EU vos amo, amo a todos, amo a todos!  

Mas eis que a oportunidade é dada a todos, mas a escolha é de cada               

um. EU a ninguém posso obrigar, a nada posso obrigar. Vós tens o poder da               

escolha. 

Então, eis que EU vos alerto, no dia que se chama hoje. 

Com meu amor eterno! 
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Yeshua Hamashia 

Do meu mais alto trono! 

Aleluia!! 

ATOS 3-19 

Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos          

pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. 

ATOS 17:30-31 

30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora           

a todos os homens, e em todo o lugar, que se arrependam;

31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o            

mundo, por meio do varão que destinou; e disso deu certeza a todos,            

ressuscitando-o dos mortos.

APOCALIPSE 22:14 

Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do          

Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na             

cidade pelas portas. 
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Fonte: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PmC6z_5LlbE_63HhDFSA4c_Q1uflOkN_ 

2019.11.20 - VOCÊ QUER REALMENTE ME CONHECER? 

Você quer realmente me conhecer? Eu pergunto novamente. Você 

realmente quer Me conhecer? 

Muitos cantam louvores a Mim, eles ricocheteiam nos seus lábios, mas 

como balões de ar fresco, eles explodem quando seus corações estão longe 

de Mim. 

Seu tesouro é deste mundo; você teme o homem e sua aprovação de 

você, em vez de temer a Mim, o Único e Verdadeiro Deus. 

Muitos se sentem negligenciados e abandonados, mas Eu lhes digo 

que vocês Me negligenciaram e Me abandonaram. Seus corações estão longe 

de Mim, mas mesmo assim, Eu lhe dou vida. Eu satisfaço suas barrigas com 

alimentos para comer em abundância. Coloco você em famílias e te dou 

amigos. Eu te dou e te dou mas, mesmo assim, você não volta para Mim e 

nem mesmo me agradece por eles. Você se volta para o homem e seus 

amigos que agora são ídolos. Seu medo de ser aprovado por eles agora 

domina qualquer medo que possa ter do Senhor. 

Circuncisa seus corações diante de Mim. Você é impuro. Eu sou um 

Deus Santo. Eu exijo verdade na partes mais internas do seu coração. 

Circuncisa seus corações, homens de dupla mentalidade. 

Eu digo a verdade: somente aqueles que perseverarão até o fim, serão 

salvos. Seu companheiro não pode salvá-lo. Eles são como a grama, 

florescem por pouco tempo e depois desaparecem. Eles não se lembrarão de 

você; eles não lhe dão um segundo de tempo, pois os pensamentos deles 

também estão sobre os ídolos dos homens. 

Os deuses e ídolos de hoje são: o eu, a idolatria do homem, sempre 

procurando atenção e avaliação. Quem é o homem que você tem consciência 

dele? 

Eles não podem te santificar. Muitos deles nem Me conhecem. Eles são 

impuros. Você está procurando trapos imundos para trazer sua própria 

santificação. Em verdade Eu te digo que eles são os seus inimigos e você 

nem percebe isso! Eles são lobos que vieram para matar e destruir. Esses 

homens atacaram meus profetas e verdadeiros pastores do coração do Pai e 

mataram Minhas ovelhas e cordeirinhos; bebês que têm um desejo genuíno 

de seguir a Minha Vontade.  

Sim, lobos abundantes que querem arrancar minhas ovelhas e 

cordeirinhos do coração do Pai. O homem não se importa com você e 

seguirá outro caminho; o coração deles estão podres até o centro e irá se 

disfarçar  através de palavras lisonjeiras para enganá-lo. 
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PAREM de olhar para o exterior do homem. Até Samuel, meu profeta            

ungido, por um segundo, foi enganado por aparências externas, enquanto          

eu escolhia um homem segundo o meu próprio coração; Davi. 

Eu, o Senhor, olho para bem dentro do coração dos homens. Conheço            

aqueles que realmente querem andar de mãos dadas Comigo diariamente.          

Eles tomam sua cruz diariamente por Minha causa. Eles estão          

sobrecarregados com o coração do Pai e Sua Vontade, que é para almas             

perdidas e a verdadeira pregação do verdadeiro evangelho. Pois digo a           

verdade que este verdadeiro evangelho desde o início foi adulterado e se            

tornou uma piada doméstica entre as nações. Meu nome é ridicularizado.           

Mas digo a verdade que Deus não pode ser zombado. Muitos dizem que             

acreditam, mas eles nem mesmo Me conhecem. Eles nem mesmo Me           

chamam! 

Meus verdadeiros discípulos comungam comigo diariamente e       

regularmente e conversam comigo, pois Sou amigo deles; sim, meus          

verdadeiros discípulos são Meus verdadeiros amigos. Eu os chamo de amigos           

agora. Minha verdadeira família são aqueles que fazem a vontade de Deus.            

Eles ouvem o Bom Pastor, conhecem a Minha voz. Eles Me conhecem. Eu os              

amo, os alertos e os guio. Eu coloco Meu Consolador, o Espírito Santo, para              

guiá-los em toda a Verdade.  

O fruto que eles dão são para Mim é com muito sofrimento e             

arrependimento. Eles são dignos; eles falam a verdade de seus corações,           

tanto para Mim, Jesus, como para os outros. Eu estou com eles. 

Muitos tem alegrado o inimigo por muito tempo até agora. Devo           

arrancar tudo o que não é de Mim! Muitas igrejas feitas pelo homem são              

plantadas na areia, agendas feitas pelo homem. TODAS serão arrancadas de           

suas raízes agora, e serão jogadas para longe,serão jogadas para dentro do            

fogo. 

Muitas aflições de tumores saíram em muitos naqueles que foram          

desobedientes e que seguiram seus próprios desejos, seguiram o homem e           

sua aprovação assim como outros deuses. Muitos ficarão zangados com isso,           

mas Minha Palavra é clara sobre isso. Aqueles que são desobedientes           

sentirão toda a minha ira e aflições.  

Muitos seguem com entusiasmo todas as palavras do homem como se           

falassem a verdade. Como eles podem falar a verdade, se não Me            

conhecem? Pergunto novamente, como eles podem falar a Verdade, se não           

Me conhecem? 

Volte-se para Mim agora, enquanto ainda há tempo e se arrependa de            

sua idolatria e rebelião, que são como bruxaria. Traga toda a sua inveja de              

homem, seu ódio pelo sucesso deles e sua amargura pelas derrotas. Pois            

você seguiu estas coisas que não são de Mim. 
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Você ora com sua própria agenda e não de acordo com a Minha             

Vontade. Você ora para que os homens que são Meus inimigos e os coloca              

acima de você para adorado-los. Eu te falo a verdade; Eu tenho que             

arrancar todos eles. 

Num redemoinho feroz de todos os cantos desta terra, Eu, o Senhor,            

devo arrancá-los e eles não existirão mais. As palavras deles são mentiras e             

não vale nada. Eles nunca mais serão lembrados. 

Esses homens não podem te salvar! Ó como são tolos os povo, as             

nações, e os reinos da terra. Eu, o SENHOR, sento no Trono no céu e vejo                

tudo. Eu conheço todos os pensamentos fantasiosos de prosperidade e          

riqueza para obter aceitação nesta terra.  

Este é o domínio de satanás, não o Meu. Procure tesouros vindo de             

cima, do céu! Eu rio de você; Sim, seu tempo está chegando ao fim. Você já                

pregou seu próprio evangelho por tempo suficiente. Agora é o tempo           

designado para Minha Espada, Minha Verdade, Meu Evangelho e o único           

Evangelho Verdadeiro do arrependimento. Eu, o SENHOR, não mudo! Largue          

de seus pecados, sua nação perversa. Volte para Deus, não há outros            

deuses além de Mim. 

Sim, digo que muitos serão afetados por tumores e dentro de suas            

famílias. Este é o meu alerta. Sim, eu, o Senhor, falo essas aflições. Sim, eu,               

o Senhor também devo infligir muitas pragas. Novas pragas existiram, nem         

sequer pensadas pelo homem. Você acha que as pragas do Egito foram           

ruins, Oh nações profanas, pessoas profanas, chegou a sua hora de partir           

desta terra. Eu lhe dei tempo para se arrepender, mas você não se            

arrependeu.

Sua teimosia é como idolatria para Mim; sua rebelião é como bruxaria;            

na verdade, eu digo que você será designado com os assassinos, idólatras e             

todos os tipos de males nesta terra, pois o fedor deles atingiu as minhas              

narinas. 

Você virou Minha Cruz, onde eu derramei Meu precioso sangue por           

seus pecados, para torná-lo limpo e limpo de toda a culpa de uma vez por               

todas e a virou ela de cabeça para baixo. Eu Sou o único sacrifício que resta.                

Não há outro. E este tempo, que é o tempo da Graça e da Verdade, você                

transformou esse tempo em um tempo de mentira e pisou em cima, com             

seus pés cheios de lama. 

Seus altares na Babilônia vão cair de uma grande altura. JÁ CHEGA.            

Eu colocar um final nisso. 

Você fala que você é o meu povo. Eu te digo, Eu não te conheço.               

Afasta-te de mim, você nação perversa que Eu nunca te conheci. 
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Há poucos, muito poucos que NÃO dobraram os joelhos para Baal,           

para falsos profetas e mestres. Eu escondi eles e eles esperam por Mim com              

fé, eles seguram as Minhas palavras e não as dos homens.  

Diariamente, sim, eles esperam em mim. Diariamente tomam sua         

cruz, Minhas cargas para o Meu Reino, pois há muitos por vir para entrar no               

curral de ovelhas do Reino de Deus. Sim, Meu Reino é de cima, não de é de                 

baixo. Eu, Jesus, vim de cima, não de baixo. 

O homem é como poeira. Até a mulher apanhada em adultério           

reconheceu quem Eu era e Me reconheceu como Senhor. Eu permiti que ela             

visse quem Eu era contra os líderes religiosos que a declararam culpada. Eu             

desejo misericórdia, não sacrifício! Eu revelei o Pai do céu e a escolhi desde              

o início dos tempos para mostrar a culpa do seu julgamento contra ela.           

Trago misericórdia e perdão.

Já faz muito tempo que Eu venho convidando você para a Minha Ceia,             

mas você se prostituiu com o mundo. Você coloca sua lâmpada, sem óleo,             

embaixo de qualquer coisa, escondida no chão, e se torna como as nações             

ao seu redor. 

Você quer isso mesmo? Você não pode ser separado de mim. Você não             

quer isso. Você quer o elogio! É por isso que o pecado é abundante. 

Onde estou? Você realmente quer me conhecer? Em verdade, conheço          

aqueles que foram chamados por Meu Pai, Ele Me tem dado eles. 

Sim, minha bainha está rasgada. Seu reino não pertence ao Reino de            

Deus. Você prefere as nações ao seu redor e a idolatria do homem. Como              

Samuel deu as costas a Saul como um sinal de que Saul não era mais um                

favorito de Deus, também Eu devo fazer o mesmo . Eu estou julgando a              

Casa de Deus agora, sim, agora, Eu estou, fala o SENHOR. 

Estou partindo do seu reino terrestre forjado em mentiras e idolatria.           

Sim, lamentarei silenciosamente como Samuel, mas Eu vou virar minhas          

costas para você. 

Eu vou escolher uma outra nação agora, que você não conhece, uma            

nação que não se considera de nenhuma reputação. Esta nação será           

escolhida, pois a escolhi para ser preenchida com o Meu Próprio Espírito            

Santo e ser obediente a cada Palavra Minha. 

Eles elevarão o nome de Jesus para o alto e eu atrairei todos os              

homens para mim. Pois sou eu, Jesus, que salva, nenhum homem pode            

fazer essa obra do coração.  

O arrependimento é o Meu evangelho verdadeiro, Eu Sou o Verdadeiro           

Testemunho. Jesus Cristo será pregado nos quatro cantos do mundo. 

Seu mal e iniquidade tem impedidos muitos a entrarem no Reino de            

Deus e você arcará com as conseqüências de suas ações.  

4 
94



Você Me negligenciou e nem mesmo obedeceu ao Meu Primeiro          

Mandamento. Não, eu vou te abandonar. 

Em verdade te digo que as palavras dos homens se tornarão nada            

mais do que poeira. Mas a Minha Palavra, que não pode ser amarrada,             

viverá para sempre. 

Eu, o SENHOR, tenho falado e o que Eu tenho falado acontecerá. 
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Fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/procrastination-is-the-thief-of-all-time 

2019.11.20 -PROCRASTINAÇÃO É O LADRÃO DE TODOS OS TEMPOS 

Escrituras: 

João 15: 1-1-17 

João 10:10 

1 Pedro 2: 4-10 

Eu sou a Árvore da Vida. Eu Sou vida. Sem mim, você não tem vida. 

Eu vim para lhe trazer vida, sem regras. Eu vim para libertá-lo por onde 

estou, há liberdade. Eu vim libertar os cativos. Eu vim para declarar 

liberdade do pecado. Eu vim para resgatá-lo do Domínio das Trevas para a 

minha gloriosa luz. Em Mim, é a vida eterna. Em Mim, você fica livre, sem 

escravidão. Fora das garras de Satanás. Pois o ladrão vem apenas para 

roubar, para matar, e para destruir. 

Todos os que estavam diante de mim, todos os que estão na letra da 

lei. Todos os que corrigirem a letra da lei serão condenados pela própria lei 

que eles seguiram. 

Eu vim sob uma promessa. Eu vim libertar os cativos, de que todos os 

que vivem pela fé, no único filho do Pai das Luzes, já passaram da morte 

para a vida. Eu vim para pisar em cima de todas as mentiras, todas as 

superstições que são do homem que vive com medo. Meu amor expulsa o 

medo. Mas muitos ainda andam com medo porque escolhem não Me 

conhecer. 

Pois Eu devo ser conhecido. Eu não Sou um Deus que está longe. 

Como posso estar longe quando Estou sobre tudo? Pois Eu Sou tudo. Eu sou 

Aquele que criou as estrelas também. O medo vem em ouvir o homem.  

O medo acontece quando as opiniões dos homens superam a Palavra 

do Senhor. Em quem você acreditará que terá os melhores resultados na 

sua vida das coisas que serão ensinadas para você? Quem você seguirá? 

Você me seguirá? Você suportará até o fim? 

O tempo está chegando perto. O tempo da procrastinação acabou. Pois 

chegarei repentinamente como um ladrão, numa hora em que você não 

perceberá. Eu falei a verdade, a hora chegou. Meu retorno é iminente. A 

hora de se acertar com Deus é hoje. Hoje, nesta hora, é a hora. Sentado em 

cima do muro não é uma opção. Os debates e discussões sobre traduções, 

doutrinas e todo tipo de teologia terminaram. 
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A hora de sentar sobre os últimos ensinamentos, debater histórias          

tradicionais, debates sem fim, debates sem fim, você já sabe que Eu estou             

vindo.  

Mas Eu lhe digo hoje, você não está pronto. Você está preparado para             

me conhecer? ou você está preparando sua própria vida com suas próprias            

normas? Você está preparado para o Meu corte final? Para as horas finais?             

Para esta colheita final? 

Eu estou sacudindo as coisas. Eu estou podando. Eu estou me           

preparando, agora mesmo. Digo-lhe a verdade: se você não permanece em           

Mim e na Minha Palavra, você é como um ramo perverso. Esses ramos serão              

apanhados por homens cujos falsos ensinamentos você segue. Os         

ensinamentos deles são inúteis, inúteis, inúteis. 

Eu estou reunindo os poucos gideões, pois conheço e vejo aqueles cujo            

coração é para Mim. O que desejo é um coração partido e contrito. Um              

coração aberto para mim. Pois somente Eu posso circuncidar o coração com            

a minha própria mão. Somente eu posso lhe dar a unção do céu. Todas as               

obras da carne não têm lugar no Meu Reino. 

Eu estou fazendo um trabalho poderoso desde do céu. Não tem nem            

como te enfatizar o suficiente que o tempo está bem curto. Bem curto. Não              

resta tempo para debater. Para questionar quem você seguirá.  

Escute, eu coloco diante de você neste dia duas opções. Existem           

apenas duas opções possíveis. Você escolhe Me seguir ou seguir o mundo?            

Você escolhe seguir Satanás ou Eu? 

Siga o Senhor ou siga Baal. A hora da mudança é iminente. Os portões              

da graça se aproximam lentamente para fechar. 

O Senhor continua… 

Você tem ouvido a voz de procrastinação. Pois a procrastinação é o            

ladrão de todos os tempos. O ladrão vem roubar, matar e destruir. Eu vim              

para lhe trazer vida. Vida eterna. A salvação é um presente. Uma pérola             

com preço alto. O vale da indecisão é grande. Escolha colocar sua esperança             

em Cristo Jesus, hoje. 

Os dias estão curtos. Tão curtos. O fim está chegando. Todas as            

Minhas palavras serão cumpridas. O fim. A cortina da finalidade está caindo. 

Arrependa-se, volte-se para Jesus Cristo hoje. Não deixe o espírito de           

indecisão. Não deixe que o espírito de procrastinação lhe enganar, indicando           

que há mais tempo.  

Hoje, se você ouvir a voz Dele, não endureça seu coração. Hoje é o dia               

da salvação. Salvação para a vida eterna através de Jesus Cristo, somente. 
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Fonte: https://latterrain333.wixsite.com/lifeline/post/prophetic-message-to-the-church-a-false-jesus 

2019.11.21 - Mensagem Para a Igreja: um JESUS FALSO 

Recebi esta mensagem depois de orar: 

"Enquanto o pecado aumenta, assim também MINHA graça aumenta. 

O inimigo vem para matar e destruir, eu venho e trago a vida eterna. 

O inimigo é uma grande falsificador e tenta imitar tudo o que Eu faço. 

É por isso que ele não é reconhecido em muitos locais de adoração. Esses 

lugares adoram um falso JESUS. .... um falso Messias ...... uma falso            

Salvador! EU SOU o Jesus da Bíblia, e há apenas um Jesus verdadeiro que              

você deve conhecer para que você possa passar a eternidade COMIGO. 

Sofro quando vejo MINHAS crianças sendo enganadas por esses         

professores corruptos e falsos. Eles são ovelhas sendo desencaminhadas         

como a história do flautista, Pied Piper. Se não acordarem, cairão do            

penhasco nos poços do inferno por toda a eternidade.  

Eu envio MEU escolhido aqueles que soam o alarme, tocam a trombeta            

e proclamam MINHAS verdades .... mas poucos prestam atenção. 

Eu vou sacudir as igrejas e acordar muitos que adormeceram. já           

começou e muitos líderes serão derrubados. Tudo será exposto. 

Ore para que a luz da MINHA verdade brilhe nos lugares mais escuros             

da MINHA igreja, para que mais uma vez, ela se torne limpa e digna. 

MINHA NOIVA está se preparando para o meu retorno iminente. Ela já            

acordou e está preparando suas roupas com pureza e santidade. Ela está            

tirando muitos dos incêndios do inferno através de testemunhos e prova. A            

onde houver mais graça, mais será dada. Aonde houver amor, ele se            

multiplicará. 
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Escolha hoje uma caminhada mais próxima de MIM, e encherei seus           

corações com paz e alegria! Não seja pego pelas armadilhas da vida que             

podem corromper e extinguir sua intimidade COMIGO. 

Fique limpo. 

Ande com honra. 

Eu vejo e ouço tudo! Não há nenhum lugar onde uma pessoa pode ir              

que Eu não esteja lá. Eu sou onipresente, e sei tudo. Eu sou confiável e você                

pode confiar em MIM. 

Depois de algum tempo, perguntei se havia mais alguma coisa a           

acrescentar a essa mensagem e ouvi: 

As coisas estão mudando, mas é como um sapo na chaleira. Você vê             

pouco, mas muita coisa está acontecendo nos bastidores. Enquanto estamos          

nos aproximarmos do tempo até o fim... oremos para ser contados dignos            

(Lucas 21:36). 

FALSOS CRISTÃOS: 

"Mas temo que, de alguma maneira, como a serpente tenha enganado Eva            

por sua astúcia, para que suas mentes sejam corrompidas pela simplicidade           

que há em Cristo. Pois se ele vem pregar outro Jesus a quem nós não               

preguei, ou se você receber um espírito diferente que você não recebeu, ou             

um evangelho diferente que você não aceitou - você pode tolerar isso!" 2             

Coríntios 11:3-4 

" Porque tais homens são falsos apóstolos trabalhadores ilusórios,         

disfarçados de apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio             

Satanás se disfarça de anjo de luz. Não é de surpreender, então, que seus              

servos se disfarçam de servos da justiça. Seu fim será o que merecem suas              

ações.” 2 Coríntios - 11:13-15 

"E Jesus, respondendo, disse-lhes: Guarda que ninguém vos engane, porque          

muitos entrarão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo; e enganará a            

muitos”. Mateus 24:24-25 

LEMBRE-SE TAMBÉM, QUE O ANTICRISTO IRÁ SE MASCARAR COMO         

UM JESUS FALSO!! 

"Filhinhos, é a última hora; e como vocês ouviram que o Anticristo está             

chegando, ainda há muitos anticristos, pelos quais sabemos que é a última            

hora. Eles saíram de nós, mas não eram de nós. nós, pois se eles fossem de                
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nós, eles teriam continuado conosco; mas eles saíram para que pudessem           

se manifestar, que nenhum deles era de nós". 1 João 2:18-19 

"A vinda do sem lei estará de acordo com a maneira como Satanás              

trabalha. Ele usará todo tipo de demonstração de poder através de sinais e             

prodígios que servem à mentira, e todos os caminhos pelos quais a            

iniquidade engana aqueles que estão perecendo. Eles perecem porque se          

recusaram a amar a verdade e por isso são salvos". 2 Tessalonicenses            

2:9-10 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery Maurice no dia 22 de            

novembro de 2019, durante a oração. 

🔥    MUITOS NÃO QUEREM OUVIR  🔥 

Ahh! Se a minha igreja me escutasse… 

Ahh! Se a minha igreja me escutasse… 

EU falo, falo, falo, mas muitos não querem ouvir. 

EU alerto, alerto, alerto, mas muitos não querem ouvir. 

Muitos ajuntei mas por rebeldia se deixaram levar. 

Ahh! EU falo, falo, falo, mas muitos não querem ouvir. Alerto, alerto,            

alerto, mas muitos não querem ouvir. Muitos se deixaram levar. 

Ohh! O barco leva para longe! 

Olhai que pode não haver mais tempo, pode não haver mais tempo. 

O barco de muitos está a se afastar, está a se afastar. 

Eis que tenho vindo a alertar que rodam uns com os outros, que             

rodam uns com os outros, se deixam levar uns com os outros. 

Eis que o barco se vai afastando, se vai afastando, por trás do             

redemoinho não tem mais jeito, porque muitos não querem ouvir a minha            

orientação, a minha direção. 

Muitos não querem entrar no aprisco, porque o aprisco é esprimido.           

Muitos não querem entrar no aprisco, porque o aprisco é esprimido. Muitos            

não querem ser moídos para que saia azeite puro, porque azeite puro dói na              

carne, dói na carne, o azeite puro dói na carne, porque a carne é apertada               

para que saia a essência mais pura. 

O diamante bruto tá na pedra, mas para que da pedra saia diamante,             

ele é batido, ele é martelado.  

Para que meu sangue caísse na terra, para que todo o pecado fosse             

redimido, EU fui chicoteado, EU fui sacrificado, EU fui martelado, as minhas            

mãos foram furadas, meus pés foram furados para que o sangue caísse na             

arca da aliança. 

Mas muitos não querem pagar o preço, muitos não querem pagar o            

preço da perseguição. Muitos não querem pagar o preço da perseguição. 

O meu sangue jorra, as minhas mãos jorram, os meus pés jorram o             

sangue nesta terra para todo aquele que me clama, para todo aquele que             

me busca. Porque o EU SOU estou com todo aquele que me busca. Estou              

com todo aquele que me busca, Estou com todo aquele que me clama. Mas              

muitos não querem pagar o preço. 

Eis que vem tempos difíceis, não haverá quem guarda quem, não           

haverá quem socorra quem. Somente aqueles que estarão na minha          

presença serão guardados, livrados e protegidos. 
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Eis que EU entro na casa hoje daqueles que são meus, daqueles que             

me buscam em santidade, em oração e jejum. Mantém o coração deles            

puro, de manhã e a noite me buscando, caminhando em pensamento e em             

tudo o que fazem, se alimentam em mim, pensam em mim. 

Porque EU SOU, passa na casa dela hoje e me instalo aqui, porque a              

porta está aberta e entro em todo aquele que me deixar entrar na sua casa.  

Porque EU SOU! 

Eis que EU falei no dia de hoje. 

🔥🔥🔥 Yeshua Hamashia 🔥🔥🔥 

Shalom! 

Lucas 11:28 

Mas Jesus respondeu: - Mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de             

Deus e obedecem a ela. 

João 10:27 

As minhas ovelhas escutam a minha voz; eu as conheço, e elas me seguem. 

2 Samuel 22:31 

Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo               

para os que procuram a sua proteção. 
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Fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/gathering-of-principalities 

2019.11.24 - REUNIÃO DE PRINCIPALIDADES (SUPERIORES) 

[Judas - lendo tudo] 

[Efésios 6:1-20] 

Permaneçam firmes, meus filhos. Permaneça firme no poder do seu 

Deus. Pois EU SOU a Rocha das Eras e irei adiante de você, lutarei todas as 

suas batalhas, tanto próximas quanto distantes. Permaneça firme, meus 

filhos, somente com a Minha palavra. Pois EU SOU a pedra angular da 

esperança que você tem em Cristo Jesus e sobre esta igreja edificarei minha 

igreja e os Portões do Inferno não prevalecerão. 

Permaneça firme em Cristo Jesus, pois você foi crucificado com ele. 

Você foi enterrado COMIGO sobre o que Eu fiz na cruz é maior do que você 

pensa. Vocês agora são meus filhos ressuscitados das Luzes que foram 

resgatados dessa geração corrupta. 

Por esta geração, quero dizer do tempo que vim MINHA volta. Não 

meça o tempo do Meu retorno com o seu próprio entendimento e sabedoria. 

Pois não pode ser apreendido por meros homens mortais. Aqueles que 

verdadeiramente andam no espírito de Deus receberão muitas maravilhas 

espirituais do céu. 

Assim como eu estou construindo um exército do céu, Satanás 

também está reunindo sua Legião de homens. Bonecos, escravos do pecado; 

escravos à vaidade; escravos do ego deles e de todas as coisas corrompidas. 

Acredite, meus filhos, os poços do inferno, são muito profundos. Mais 

profundo do que as trevas da terra e até mais. Não é algo que você pode ver 

com seus olhos físicos. Agora falo, meus filhos, para que você levante mãos 

santas a Deus, deixando para trás velhas dúvidas e ira. Deixe-os de lado. Dê 

tudo para mim. Me dá tudo. Me dê sua própria compreensão e seus próprios 

pensamentos. 

A igreja que o homem fez que você vê, elas são como uma pequena 

dor de sinusite em meus olhos. Ela está totalmente e profundamente 

corrompida. Não tem jeito de enfatizar mais e lhe dizer que o que você 

aprendeu veio das doutrinas dos demônios. 

Até as poucas virgens sábias quase não conseguirão vencer, tamanha 

é a maldade desse tempo. Eles vão entrar na minha paz porque EU SOU a 

paz delas.  
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O exército de Satanás está ganhando força na mente dos homens           

maus. Satanás já entrou neles, assim como Judas levou o pão de qualquer             

iniqüidade à sua boca, assim a todos os homens alinhados como Judas. 

O mais alto principado cobre a cabeça dos Estados Unidos da América.            

É o espírito da Medusa, cabeças cheias de serpentes enroladas. Corações           

frios. Apenas um olhar desses homens, sob este principado, transformará          

pessoas em pedra, corações congelados das profundezas do inferno. 

Este lugar de julgamento é reservado para eles, na mais negra das            

trevas, para alguns que já estão selados. É por isso que encontro você com              

meu Espírito Santo, para parar de orar por certas pessoas. Por que orar             

pelas pessoas, eu rejeitei? Por que orar por aqueles que estão tão            

entrincheirados na corrupção, mas até os demônios tremem, sim, meus          

filhos, meus demônios que criei para trazerem tempos desastrosos, do          

mesmo jeito que criei meus servos ministros, meus santos, para brilhar para            

aqueles que me procuram em arrependimento. 

Em verdade vos digo que hoje vou abrir seus ouvidos para ouvir            

muitos anjos cantarem por um pecador que realmente se arrependeu. Até           

agora muitos de vocês não testemunharam um crente verdadeiramente         

nascido de novo. Em breve, meus filhos, em breve verão a mão de Deus              

estendendo a mão dos céus quando eu remover corações de pedra, corações            

de madeira, corações tão cheios de maldade, mas eles se ajoelharão em            

verdadeiro arrependimento. 

Eu falo essas palavras para Jackie, minha profeta, porque eu permiti           

que ela visse coisas que ela nunca sonhou existir. “Eu não sabia que isso              

estava chegando quando eu estava escrevendo e evidentemente é verdade e           

realmente tudo me surpreende”. 
Obrigado senhor. O Senhor continua ... 

Há um reino acima dos meus filhos, dos quais você não sabe nada.             

Porque só Eu posso te mostrar. Somente aqueles que andam em santidade            

verão a Deus. Somente aqueles que esperam em Meu conselho, esperam em            

Minhas palavras para trazê-las no momento certo. 

Oh meus filhos, não se apressem na minha frente. Pois Eu estou te             

protegendo contra os lobos machos mais ferozes. Esses lobos se          

transformaram em criatura dos próprios poços do inferno. Veja o que o            

ninho de Hollywood tem mostrado. São gênios das trevas, os Caídos,           

residem constantemente nesse território. Isso é apenas uma pequena         

porção do espírito da Medusa que não tem nada limpo nela. Vai até além da               

minha imaginação o que o homem é ainda fará. 

Fique em Mim, Meus filhos. Fique apenas em Mim, apenas Minha           

cobertura servirá. Somente minhas asas poderá protegê-los e ela é bem           

extensa. Elas são bem profundas.  
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Vinde, meus filhos, não se deixem enganar mais com palavras          

enganadoras. Esses ensinamentos religiosos que são totalmente inúteis no         

dia da angústia.  

Eles cairão com os Caídos. E você verá. Estou avisando meus filhos            

que a maldade que aparecerá está em uma escala maior, mil vezes pior, do              

que as duas guerras mundiais colocadas juntas.  

Venha a mim, pois tenho um poderoso exército lhe protegendo meus           

filhos. Mas saiba disso, nenhum daqueles a quem o pai chamou será            

perdido. 

Esteja preparado, meus filhos, das mudanças súbitas neste mundo.         

Tudo deve ser irreconhecível. Os campos de concentração de 70 anos atrás            

não são nada comparado do que está para vir. Sim, esteja ciente de que              

todos os demônios estão tremendo de medo. 

Satanás está correndo como um leão feroz para devorar. Ele é muito            

mais maligno do que você pode imaginar. Muitos falam de seu nome como             

se ele fosse somente uma mosca que incômoda. Eles falam das dignidades            

das trevas como se não fossem nada. “Mas o Senhor estava dizendo que             

você o está tratando como uma mosca, uma mosca incômoda, mas é muito             

mais do que isso” 

E então o Senhor continua ... 

Acorde, venha a mim, apenas para mim, você encontrará refúgio.          

Venha, venha, venha, não demore, decida todo o seu raciocínio, pois esta é             

uma batalha poderosa , que não é sobre carne e sangue.  

E o Senhor diz que EU SOU QUE EU SOU. EU SOU Seu Criador. EU               

SOU Seu Senhor e Mestre. EU SOU Seu bom Pastor. EU SOU Seu Rei. EU               

SOU QUE SOU. Sem Mim, você não pode fazer nada. Afaste-se agora de             

palavras enganadoras. Volte para o meu esconderijo, onde eu posso          

protegê-lo das tempestades vindouras que também são tão monstruosas. 

Através disso, você verá com seus próprios olhos, o poder mais alto da             

Medusa, que controla mentes. Cujas mentes são controladas por Satanás,          

totalmente pelo próprio Satanás. 

Venha meus filhos. Corra do engano. Corra para Aquele que deitou           

Sua vida para seus amigos.  

Sim, antes de Abraão nascer, EU SOU. 
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fonte: https://444prophecynews.com/be-who-you-were-made-to-be-from-the-beginning-holy-spirit-wind/ 

2019.11.25 - LIBERTE-SE DO PECADO, PARA VOCE SER O QUE FOI 

FEITO PARA SER DESDE O COMEÇO 

Eu tenho lhes chamado para a liberdade e com propósito, Meus 

escolhidos! Você está livre da lei do pecado e da morte, mas você deve 

escolher a liberdade e caminhar nela. Você deve remover suas correntes e 

algemas que foram quebradas pelo poder do Meu Espírito. Você não deve 

permanecer preso, mas deve se levantar e deixar as coisas anteriores para 

trás.  

Quem o Filho libertou está sendo realmente libertado! Pare de 

acreditar nas mentiras do inimigo e jogue fora o peso do pecado que tão 

facilmente te agarra. Eu não te criei para pecar, Eu te criei com liberdade do 

do pecado, mas você tem que escolher ser livre. Você pode fazer todas as 

coisas pelo Meu Espírito, que te fortalece. Um pecador não pode deixar de 

pecar, é quem ele é, mas eu ganhei a vitória sobre o pecado e quebrei seu 

domínio da morte. 

Sei que que em seu corpo atual, você é fraco e tropeça, mas precisa 

se arrepender e se levantar novamente. Sua fraqueza é um portal para o 

Meu poder passar. Quando você esta fraco, Eu estou forte se você Me deixar 

agir. Eu não invado ou controlo ninguém, a Não ser que você me permiti, aí 

então, Meu poder poderá ser manifestado.  

Eu mostro Meu poder através de Meus vasos que são completamente 

rendidos a Mim. Não é por força nem por poder, mas pelo Meu Espírito! Sou 

eu Aquele que pode fazer qualquer coisa acontecer, pois estou no controle 

de todas as coisas. No entanto, não forço nenhum homem, anjo ou humanos 

para me amar ou passar tempo comigo, mas apresento a cada um essa 

chance.  
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Cada um está em controle de seu destino eterno, de acordo com quem             

eles amam. Se alguém ama o pecado e não Me deixa libertá-lo, passará a              

eternidade com o pai de todo pecado, iniqüidade e escuridão no lago de fogo              

longe de Mim. 

Entenda que todo momento nesta terra é uma prova e um teste para             

separar o trigo do joio, as ovelhas das cabras e carneiros; até mesmo             

julgando entre as ovelhas (diferente obediência entre as ovelhas).  

Para os eleitos, esta terra é uma tribulação, refinação, purificação e           

limpeza dos caminhos do pecado e da morte. Para aqueles que estão            

destinados à destruição, os que eles deixaram feitos nesta terra serão um            

testemunho do tipo de semente que eles tinham. Pois a semente de uma             

mucha não crescerá para ser trigo ou cevada. Nem um bode recém-nascido            

crescerá para ser uma ovelha adulta, mas Eu pegarei uma ovelhas crescida            

com manchas e com máculas e as tornarei perfeitas, pois Eu sou o bom              

pastor. 

Você não tem um Sumo Sacerdote que não pode simpatizar com suas            

fraquezas, mas Eu fui em todos os pontos tentado como você, mesmo            

assim, sem pecado. Eu fui feito um sacerdote para sempre, de acordo com a              

ordem de Melquisedeque. Mas também não fui Eu quem era o Cordeiro sem             

defeito e sem mancha? De fato, fui pré-ordenado antes da fundação do            

mundo, mas fui manifestado nestes últimos tempos, para você que, através           

de Mim, acredita no Pai, que Me ressuscitou dos mortos e Me deu a glória,               

para que sua fé e esperança estejam em Nós.  

Não rejeitaremos aqueles que Nós tínhamos conhecido,       

pré-ordenados. Você é uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma          

nação santa, meu povo especial, para proclamar meus louvores porque Eu           

os chamei das trevas e para a minha maravilhosa luz. Eu sou o Sumo              

Sacerdote, mas vocês também são sacerdotes da ordem de Melquisedeque. 

Para aqueles que o Pai conheceu, amou e escolheu de antemão, Ele            

também predestinou a se conformar à Minha imagem, sendo santificado          

como Eu Sou santo, de modo que eu, sendo um e igual ao Pai, seria o                

primogênito de muitos filhos e filhas. 

E aos que predestinou, também chamou; e aqueles a quem chamou,           

também justificou; e aqueles a quem justificou, também glorificou. Os          

sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados          

com a glória que será revelada em você! 

Quando Meus irmãos e irmãs forem libertados da escravidão da          

corrupção na gloriosa liberdade dos filhos de Deus, a própria criação           

também será libertada. As dores do parto estão se aproximando e são mais             

severas, por acaso isso não significa que a hora do nascimento está            
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próxima? Vocês que têm as primícias do Espírito, até gemem dentro de si             

mesmos, esperando ansiosamente pela adoção, pela redenção do seu corpo. 

Pois você foi salvo nesta esperança, mas a esperança que é vista não             

é esperança; pois por que alguém ainda espera o que vê? E digo que alguns               

que estão lendo isso verão a esperança do que vocês esperam           

ansiosamente, observando, orando e vencendo o mundo pelo Meu Espírito.          

Alguns também que estão lendo isso, eles serão sacerdotes de Meu Pai e de              

Mim e reinarão comigo por mil anos. Pois todos os que são guiados pelo              

Espírito de Deus são filhos e filhas de Deus. 

Estes são os que não foram contaminados sexualmente, pois são          

virgens espirituais, purificadas pelo Meu sangue e lavadas mais brancas que           

a neve. Estes são os que seguem o Cordeiro onde quer que Eu vá. Estes               

foram resgatados dentre os homens, sendo primícias para o Pai e para o             

Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque não têm falta diante              

do trono de Deus. Eles cantarão uma nova canção diante do trono, diante             

dos quatro seres vivos e dos anciãos; e ninguém será capaz de aprender             

essa música, exceto os 144000 que foram redimidos da terra.  

Estes são os que tiraram as roupas mortais e vestiram os imortais, e             

confessaram o Meu nome no mundo. Eu os coroarei e eles receberão os             

salmos. E para os outros, Eu digo, espere pelo seu pastor; vou lhe dar um               

descanso eterno, porque chegarei no final dos tempos, que está bem           

próximo. Esteja pronto para as recompensas do Reino, porque a luz           

perpétua brilhará sobre você para sempre. Fuja da sombra das trevas desta            

era, receba a alegria da sua glória.  

Você testemunhou publicamente que Eu Sou o Filho de Deus e Sou o             

Salvador e o Senhor. Receba o que o Pai lhe confiou e seja alegre,              

agradecendo Àquele que o chamou para os reinos celestes. Levante-se,          

levante-se e veja o número daqueles que foram selados na festa do Pai.             

Aqueles que partiram da sombra das trevas desta era receberam do Pai            

roupas gloriosas, brilhando, de um branco brilhante. Pegue novamente seu          

número inteiro, ó Sião, e feche a lista do seu povo vestido de branco, que               

cumpriu a lei do Pai.  

O número de seus filhos, a quem você desejou, agora está completo;            

implore à autoridade do Pai que seu povo, que foi chamado desde o             

princípio, possa ser santificado. Meus divinamente amados, nascidos de novo          

do Meu Espírito, ainda não foi tornado visível o que você será. Eu quero que               

você saiba absolutamente que você será como Eu quando Me ver como EU             

SOU!  

E todo aquele que tem essa esperança continuamente em Mim, está           

constantemente se purificando, assim como EU SOU puro. Todo aquele que           

comete pecado habitualmente, também comete ilegalidade; e pecado é         
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ilegalidade. E você sabe absolutamente que Eu fui manifestado para poder           

tirar seus pecados; e o pecado não existe em mim. Todo aquele que está em               

Mim, permanece constantemente, não está pecando habitualmente. Todo        

aquele que está constantemente pecando, não Me vê, com discernimento,          

nem Me conhece. 

Quem vencer será vestido com roupas brancas, e eu não apagarei o            

nome dele do Livro da Vida; mas eu confessarei o nome dele diante de Meu               

pai e diante de seus anjos. 

Este dia está muito próximo! 

Jesus Cristo 

Yahushua ha Mashiach 

Escrituras para estudar: 

1 Pedro 1:19-21 

Romanos 11:2 

1 Pedro 2:9 

Romanos 8 

Apocalipse 14:1-5 

Filipenses 2:5-11 

Salmo 110:4 

Hebreus 4:14-16 

Apocalipse 20:6 

2 Esdras 2:33-48 

Apocalipse 19:8-9 

1 João 3:1-9 

Apocalipse 3: 5 
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Transcrição dada a irmã Valery Maurice no dia 26 de novembro de 2019. 

A MÃO NO ARADO 

       Estávamos sentados e o Senhor começa a falar: 

       " A mão no arado, a mão no arado, a mão no arado!" 

       Tens tu a mão no arado? 

Tens tu meus filhos, a mão no arado? Aquele que tem a mão no arado,               

jamais olha para trás. Se olhar para trás, provê que nunca tivesse conhecido             

a verdade. Aquele que olhar para trás, tomara que nunca tivesse conhecido            

o evangelho.

Pq muitos pegaram no arado, mas em meio a muitas batalhas, em meio             

a muitas aflições, começam a olhar para trás e dizer: "na casa de meu pai               

nada me faltava". "Na casa de meu pai, eu era guardado, era livrado, eu era               

protegido" 

Meus filhos, muitos de vós cresceram na fé, EU permiti que passem e             

passam por tribulações pessoais, passam para refinamentos pessoais. 

Muitos são levados ao deserto, permiti que muitos saíssem das          

congregações para serem levados para o deserto, para que no deserto           

fossem refinados.  

Não é o congregar dentro de um templo, mas é a forma como             

congregava dentro do teu coração, na minha palavra, na minha presença. 

       Aos olhos do Pai, como tu tens apresentado? 

       Como servo fiel ou tens desobedecido? 

Lavados fostes, descestes nas águas, fostes lavado na água, purificado          

no sangue. 

        Acaso tens tu necessidade de olhar para trás? 

        O inimigo de vossas almas não gosta de vestes brancas. 

        Aquele que se suja, suje-se mais. Aquele que se limpa, limpe-se mais. 

        É uma separação de águas que tem acontecido nos últimos dias. 

Oh meus filhos! Estejais atentos para que nada venha manchar vosso           

vestido. 

        Eis que falei! 

Yeshua Hamashia 

“Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que,            

conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado;         

Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: O cão             

voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama”. 

2 Pedro 2:21,22 
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Jesus respondeu: "Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto               

para o Reino de Deus". 

Lucas 9:62 

“Quem é injusto, faça injustiça ainda: e quem está sujo, suje-se ainda; e             

quem é justo, faça justiça ainda; e quem é santo, santifique-se ainda. Eis             

que cedo venho e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada             

um segundo a sua obra”. 

Apocalipse 22:11-12 
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Transcrição da mensagem dada para a irmã Valery Maurice no dia 26 de             

novembro de 2019. 

GUARDE SEU CORAÇÃO 

Meus filhos, as investidas do inimigo da vossas almas, tem sido muitas.            

Eis que vem com fúria, vem com fúria para vos desestabilizar, para colocar             

contenda no meio de nós. 

Vem com sopro trazendo sussurros e murmúrios. Vigia pois, porque          

sussurros trás outras intenções. 

Vigiai, guardai o que é vosso, guardar vosso coração, guardai vosso           

ouvido, vossa mente e vossa boca. 

Porque ele sabe que o tempo dele é chegado. É chegado o tempo dele,              

eis que já não há mais tempo. O tempo dele é chegado, o tempo dele é                

chegado ao fim e ele quer levar a muitos com ele. 

Mas eis que EU tenho alertado, vigiem, cuidado com quem falas,           

cuidado com o que tu ouves, cuidado com quem tu deixas entrar em seu              

coração.  

Guarda teu vestido, guarda tua coroa para que ninguém a tire. Assim            

consta na minha palavra. 

Se EU vos perdoei dos vossos pecados, onde estão vossos acusadores?           

Onde estão aqueles que vos lançam a pedra? Mas, eis que muitos vem por              

detrás, querendo lançar pedras, querendo trazer contendas no meio da          

minha igreja. 

Vigiai, vigiai, para que não sejas levado juntamente com ele. É que ele             

cria as contendas e ri por detrás. 

        Oh meus filhos! 

        Atentai para o chamado que vos faço no dia de hoje! 

        Eis que falei! 

Yeshua Hamashia 

Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. 

Provérbios 4:23 

Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela          

renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e           

comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 

Romanos 12:2 
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Meu filho, dê-me o seu coração; mantenha os seus olhos em meus            

caminhos. 

Provérbios 23:26 

Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do            

Senhor está próxima. 

Tiago 5:8 
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Fonte: https://444prophecynews.com/the-financial-collapse-is-upon-you-sara-lynch/ 

2019.11.27 - O COLAPSO FINANCEIRO ESTÁ SOBRE VOCÊ 

Esta manhã, acordei exatamente às 4:19. 

Comecei a orar e louvar ao Senhor antes de sair da cama. 

Fui até a cozinha ainda louvando e senti o Espírito Santo se mover sobre              

mim de uma maneira muito poderosa. Literalmente irradiando através de          

mim, sem dúvida o Senhor queria minha total atenção. 

Ouvi em espírito: “Criança, escreva uma mensagem para os MEUS filhos.” 

“Enquanto esses últimos dias passam, permaneça na MINHA presença. 

Peça, você deve receber. 

Procura, encontrareis. 

O colapso financeiro está sobre você. Suas notícias não reportarão isso até            

que seja tarde demais, eles sabem que o caos se seguirá. Eles são             

controlados pelo inimigo. 

Filhos, suas lojas começarão a estocar cada vez menos. 

Preste atenção ao que já é apenas um espaço vazio e não é reabastecido. 

Muitos andam em completa confusão e escuridão. Eles vão recorrer à           

violência para alimentar seus filhos. 

Alguns já estão cometendo atos horríveis para colocar “presentes debaixo da           

árvore”. 

Tenha fé nas MINHAS promessas, pombas. 

Você foi criado por um tempo como está em sua terra. MEU ESPÍRITO             

SANTO dirige seu caminho. 

Meus trabalhadores da colheita, os que escolhi, não estão sendo punidos,           

como alguns podem pensar. 
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Eu dei aos escolhidos o entendimento do motivo pelo qual eles estarão na             

Terra durante esse tempo. 

Filhos, venham a Mim em oração, vou revelar o que vocês farão durante             

esse tempo. 

Prepare as crianças para o que virá pela frente. Permita que a MINHA             

Palavra viva revele um pouco do que você enfrentará. 

Você NÃO enfrentará esses eventos sozinhos, pois enquanto eu estava com           

e protegi Shadrach, Meshach e Abednego na fornalha ardente, também          

ficarei com e protegerei aqueles que são MEUS. 

Eu amo vocês, preciosos. 

Seu amoroso e ALEGRE Salvador, Yeshua Ha'mashiach 

Mateus 13, 14 e 15 

, recebi o entendimento de que nada pode ser pesquisado ou compreendido,            

a menos que DEUS nos revele em partes. Não podemos entender seu plano,             

está longe do que somos capazes de compreender. 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery Maurice no dia 26 de            

novembro de 2019 

     CUIDADO COM O ENGANO 

Oh! Minhas ovelhas tem sido levadas para o engano, as minhas ovelhas            

tem sido apartadas pela voz do engano. 

       Oh! Meus filhos eu vos amo, meus filhos eu vos tenho alertado. 

       "O que queres que EU te faça"? 

Tenho EU perguntado a cada um, EU tento alertar para que vós            

despertais, para que vós sondeis a voz que fala convosco, mas eis que             

muitos não quer me escutar, porque a voz do engano é doce e suave, mas a                

voz do engano trás falsidade, trás sutileza. 

     Oh! Meus filhos, despertem, despertem enquanto é tempo! 

Meus filhos despertem enquanto é tempo, muitos tem sido levados para           

o penhasco, muitos tem sido levados para o precipício,  estão na beira.

Oh! Filhos meus, tem vos alertado, usando as várias vozes que tenho            

pelo mundo a fora, para que vós acordei noiva minha, acordei filhos meus,             

mas muito não querem escutar, muitos nem se quer testam a voz que             

ouvem, muitos nem se quer ouvem, sondam, para saber se essa voz é             

minha ou é voz de engano, muitos nem se quer perguntam para saber se              

sou EU que falo ou é outra voz que está falando com eles. 

Ah! Meus filhos muitos quando despertarem, já não haverá mais volta,           

porque estarão na beira do precipício e muitos já caíram. 

Oh! Filhos meus, eis que os tenho alertados, acordem enquanto é           

tempo, acordem enquanto é tempo! 

       A voz do engano tem levado muitos para o engano. 

Ah! Porque nem tudo que brilha é MEU, nem tudo que fala            

mansamente, suavemente é MEU, porque aquilo vem com muita, com muita           

mansidão, mas o que está dentro dele não ME pertence.  

Eis que EU tenho alertado, tenho falado, sondem quem são as pessoas            

que vos circundem, porque eis que EU andei no mundo e eis que Judas              

andou comigo, me conhecia, caminhava comigo, ceiávamos juntos, eis que a           

traição veio daquele que estava perto, não daquele que estava longe,           

sondem, sondem para ouvirem aqueles que sopram. 

Aqueles que vos abraçam para aquele que diz "mestre estou aqui"!           

Sondem, sondem, para saber que espírito é esse que vos fala,           

arrependem-se enquanto é tempo, arrependem-se, convêrta-vos dos vossos        

maus caminhos. Oh, tu que falas e tu que desvias os meus pequeninos. 

       Ah! Esse grande dia! 

       EU vos amo meus filhos, com amor eterno! 
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Yeshua Hamashia 

 Shalom 

Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e            

toda espécie de maledicência. 

1 Pedro 2:1 

"Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de             

ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. 

Mateus 7:15 

O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e             

seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos         

vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada 

1 Timóteo 4:1-2 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery Maurice no dia 28 de            

novembro de 2019 

      COMEÇOU A SEPARAÇÃO! 

      O Senhor começa a falar: 

      "Estais a veres as nuvens"? 

      "Estais a veres as nuvens que estão no céu, filha? O que veres tu"? 

Eu via nuvens pretas preparadas para chuva e nuvens brancas. E eu via             

uma separação entre brancas e pretas e o Senhor disse: 

"Sim! EU que estou fazendo nesse momento! Estou separando o joio do            

trigo, estou fazendo separação das águas, entre aquele que me serve e            

aquele que não me serve. Aquele que tem o seu coração segundo a minha              

vontade e aquele que tem o seu coração segundo a sua própria vontade". 

      O Senhor diz: 

"Observa! Observa bem! Eis que EU estou vendo aquele que me busca e             

aquele que não me busca, aquele que quer estar na minha presença e             

aquele que quer fazer a sua própria vontade. Olha! EU confirmo! Vou abrir o              

céu"! 

"Vês? Viram meus filhos? É a minha luz! É a luz do meu Espírito que               

guia a cada uma das minhas ovelhas, que guia a cada uma das minhas              

ovelhas, nesse dia que se chama hoje." 

"Para testemunha, para que vejais que EU guio a cada um. A minha luz              

guia os meus, os meus luzeiros"! 

      O Senhor diz: 

      "Fala a palavra meus remanescentes, meus remanescentes"! 

      Eis que falei. 

Yeshua Hamashia 

Shalom 

Deixai crescer ambos juntos até a colheita; e, ao tempo da colheita, direi             

aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, e atai-o em feixes para o queimar;             

mas recolhei o trigo no meu celeiro. 

Mateus 13:30 

O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém               

que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. 

Salmos 14:2 
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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". 

João 8:12 

Pois assim o Senhor nos ordenou: "Eu fiz de você luz para os gentios, para               

que você leve a salvação até aos confins da terra". 

Atos 13:47 

2 
119



Fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/the-anointing-has-shifted 

2019.11.30 - A UNÇÃO TEM MUDADO 

Eu sou o Senhor. Eu não sou um homem que muda de idéia. Muitos de 

vocês ME conhecem através de palavras enganadoras e Eu levarei muitos a 

perder.  

Envio o Espírito Santo sobre alguém que Eu desejo. Assim como Eu 

também envio não apenas espíritos enganadores, mas também espírito para 

atormentar aqueles que rejeitaram a Palavra do Senhor. Falo daqueles que 

outrora ungi como rei Saul - aqueles que chamarão pelo Meu nome. Aqueles 

que receberam a Minha palavra sobre aqueles que agora rejeitaram a Minha 

palavra. 

Como Saul que permaneceu na liderança, assim muitos também estão 

aqui que já tenho rejeitado. Eles se apegam ao volume das palavras das 

pessoas ao seu redor. Embora eles falem de Mim, Eu me afastei deles. Como 

é que meu Espírito Santo reside dentro daqueles que rejeitaram Minha 

palavra? 

Aqueles que uma vez conheceram a Minha palavra. Aqueles a quem Eu 

tenho chamado. Eles agora estão sendo substituídos por meus verdadeiros 

servos, cujos corações são santos, obedientes a mim e a meus caminhos. 

Eu levantei muitos do deserto de grandes testes. Eu salvei muitos dos 

lagos de leões e ursos. E nenhum mal lhe ocorreu. Muitos de vocês 

passaram por profundas cavernas de tentações, mas Eu os impedi de cair no 

pecado. Embora o corpo seja sagrado, muita guerra ocorreu em território 

profano. 

A unção mudou hoje, quando Eu trago meus Reis e Sacerdotes de 

justiça. Crio servos humildes. Amigos, santos devotados ao Santo de Israel. 

Eu preparei muitos para estar diante de muitos gigantes. Gigantes, como 

Golias, aqueles que desafiam os exércitos do Deus Vivo. Meu verdadeiro 

servo é David, não precisa se vestir para a ocasião. 

Meus verdadeiros servos, aqueles que agora tenho ungido, não 

precisam das armas do homem. Mas eles confiam no nome do Santo de 

Israel. Meu Espírito Santo reside e trabalha dentro daqueles que são 

calorosos COMIGO e MEU PAI. Eles estão de acordo com os Meus caminhos. 

Eles não resistem ao Espírito Santo. 

Esta é uma guerra santa, uma batalha santa. Mas eu escolho o mais 

improvável. Eu escolho as coisas de desonra deste mundo. Eu escolho 

aqueles que são pequenos aos olhos dos homens. Há muitos, neste 

momento, em que você ainda se coloca nos dois acampamentos: duas 

opiniões. 
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De uma maneira ou de outra, forçarei Minha mão para que você            

decida em qual acampamento deseja residir permanentemente. 

Essa é sempre uma escolha. Sempre haverá decisões dolorosas a          

serem tomadas. As decisões de viver uma vida santa, sob a orientação do             

Espírito Santo, custarão sua carne. 

Para aqueles que optam pela opção fácil da Carne, para aqueles que            

escolhem os caminhos do mundo, você escolheu agora as consequências dos           

frutos disso. Pois o salário do pecado é a morte. 

Morte foi o que você escolheu. Mesmo assim, em seu engano, você vê             

como vida. Para aqueles que falam Minhas palavras, mas ainda vivem em            

pecado, serão lançados nas mãos dos homens. Eles serão seus juízes, já que             

você valoriza muito a opinião deles. Mas, digo a verdade, você confiou em             

lobos ferozes cujos corações você não pode ver. Se você os visse como Eu              

os vejo, desmaiaria por medo de sua vida. Mas como você não me consulta,              

eu lhe dei o que você deseja. 

A quem você deve ir na noite em que o choro começa. A Minha palavra               

não te confortará, porque rejeitaste a Minha palavra. Você rejeitou Meu           

ensino. Você rejeitou Minha instrução. Você rejeitou o castigo do Senhor,           

que Eu lhe trouxe através das Minhas palavras, mas isso não quebrou seu             

orgulho. 

Oh nação pecadora, por que você quer ser ainda mais castigados? (Isa            

1:5). Você confiou em palavras enganosas. Palavras enganadoras. Eles         

cobriram seu coração com orgulho e rebelião contra Mim. O próprio leão e o              

urso que outrora te salvei, lhe despedaçará. 

As mesmas colinas que você seguiu roubarão tudo o que você tem e             

muito mais. Pois não é a sua riqueza que eles roubaram, mas a sua própria               

alma. 

Satanás é como dinheiro e não faz acepção de pessoas. Ele reivindicou            

muitas almas. E estes são os que rejeitaram a Palavra do Senhor. Você fica              

confuso dizendo que acredita na palavra de Deus, que você declara minha            

palavra. No entanto, você não anda humildemente diante de mim. Você não            

me espera. Seu desejo pelas coisas desta terra domina seus pensamentos           

de manhã até a noite. 

Sim, hoje rejeitei aqueles que me rejeitaram. E aqueles que me           

rejeitaram, rejeitaram Àquele que você Me enviou.  

“Foi aqui que tive uma breve visão… vi muitas filas de homens. Eram             

somente homens… não vi nenhuma mulher, não vi filhos. Eram somente           

fileiras de homens. E eles estavam todos alinhados e ao lado deles estavam             

os verdadeiros profetas de Deus com todas essas bainhas rasgadas, tudo ao            

mesmo tempo, como se tudo acontecesse ao mesmo tempo. Mas havia           
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fileiras, e filas, e fileiras alinhadas, em uma linha reta de homens de homens              

que tinha outrora sido ungidos por Deus. Mas eles seguiram o mundo. Eles             

seguiram o ensino dos homens. Mas ao lado deles, embora eu não pudesse             

ver os verdadeiros profetas. Eles eram tão pequenos em comparação com os            

homens alinhados. E vi a bainha de cada peça de roupa assim acontecer             

com o rei Saul e Samuel, isso era muito, muito claro.” 

Então o Senhor continuou… 

Seu reino caiu. Pois embora Eu tenha escolhido você, você rejeitou a            

palavra do Senhor. Não pelas palavras que você fala, mas por suas ações.             

Sua própria vida perante mim. Muitos intercederam por aqueles que foram           

escolhidos, mas agora Eu os rejeitei. Por que você está orando por aqueles             

que Eu rejeitei? 

É isso que o Senhor está dizendo agora. Como me arrependi por ter             

ungido Saul, agora também me arrependo daqueles, cujos caminhos, estão          

sempre diante dos homens. 

Lamentações estão à frente. Verdadeiramente isso será choro e ranger          

de dentes no dia do Senhor, pois é um dia de luto, não de alegria. Para                

aqueles que são meus remanescentes, não temam o que está ao seu redor.             

Não te preocupes por causa dos malfeitores - contra os que praticam a             

iniqüidade.  

Tenha prazer em mim. Comprometa todos os seus caminhos diante de           

mim. Não olhe para trás, pois sei que você amará aqueles que escolheram             

seus próprios caminhos em vez do meu, porque você conviveu com eles por             

muito tempo. Confie em Mim agora, enquanto você me entrega todos           

aqueles que brincaram de igreja e brincaram de cristão. 

Agora estou levantando Meu Remanescente. Minha Noiva. As armas da          

guerra estão agora em minhas mãos. Será e sempre foi a minha palavra.             

Aqueles que Me amam. Aqueles que não brincam com nenhum ídolo diante            

de seus corações. Aqueles que reverenciam a Palavra do Senhor, acima do            

homem, Eu vou levantá-lo. 

Levante-se, brilhe porque sua luz chegou. Minha glória está aqui. Eu           

estou aqui. Este é um novo caminho para Meus remanescentes. Um caminho            

que Eu mesmo esculpi. 

O Senhor continua… 

Porque você é um povo que eu levantei por esse tempo de agora. Eu              

te trouxe para o Meu reino, Minha Mansão, Minha Santidade. Aqui você Me             

contemplará como Moisés. Aqui você será alimentado pelos meus anjos.          

Aqui você verá anjos do Senhor ascendentes e descendentes sobre Meus           

filhos e filhas. 

3 
122



Não sofra mais. Embora você tenha se dedicado muito à oração e a             

todos aqueles que me amou. 

Eu sou o Pai Eterno. Eu sei de todas as coisas. Minha sabedoria é              

profunda. Minha sabedoria foi colocada antes da fundação da terra. 

Venha, Meus filhos, é hora de avançar em seu destino que Eu tenho             

para você e sua vida. Lembre-se, Eu controlo o tempo. Estou fora do tempo.              

Estou protegendo você dentro da minha escala de tempo e não do mundo. 

Venha, deixe-me secar suas lágrimas. Não olhe para trás. Não olhe           

para trás. Muitas portas estão se fechando, mas muitas novas estão se            

abrindo à frente. Venha para a sua alegria que é sempre em Me seguir. 

EU SOU QUE EU SOU. 
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Fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/i-am-a-consuming-fire 

2019.12.03 - Foi o que o Senhor falou bem cedo hoje de manhã

Ele falou, hoje… neste dia e nesta hora é o dia das minhas chamas que 

consome. Chamas de fogo fervente vai vir das profundezas da terra. Fogo 

que limpa dos céus acima.  

Toquem as trombetas e colocam nos seus lábios porque Meu povo tem 

rejeitado os bens. Meu povo tem rejeitado o puro. Meu povo vive em seus 

pecados. A casa toda está nojenta. 

Toda coisa rastejante tem invadido: o verme, a lagarta que deslizam 

para dentro devorando e devorará para sempre.  

Eu fui movido para um lugar de conveniência. Um lugar de 

esquecimento. Eu tenho sido rebaixado para um lugar sob os pés dos 

homens, para que eles continuem a viver suas vidas imundas em pecado. 

Eu sei quem Eu tenho escolhido para levar a mensagem de amor e 

misericórdia. Eu tenho escolhi aqueles que foram pisados por homens. 

Aqueles que foram manipulados grande grande tristeza.  

Eu tenho ouvido os gritos dos inocentes. Eu tenho ouvido o choro 

silencioso dos órfãos. Eu tenho visto a crueldade dos pequeninos nas mãos 

daqueles que pensam que Eu sou um Deus que não existe. Um Deus que é 

silencioso a justiça. 

Meu povo, você pensa que seu Deus não faz nada? Você acha que eu 

fazer justiça com meras palavras? Você acha que Eu tenho que ser igual a 

você. Vocês que somente ouvem. Não! Eu sou um Deus justo em todos 

meus caminhos são perfeitos. Eu tem segurado um pouco por causa de 

minha glória que Eu tenho guardado para Mim mesmo. 

Aqueles que são Meus verdadeiros reis e sacerdotes, Me procure em 

Meus caminhos de santidade. Eu sou sabedoria. Antes de qualquer coisa 

existir, Minha sabedoria já tinha sido estabelecida.  

Você acha que Eu dou livremente, sem restrições, sem limites, que 

tipo de pai amoroso faria isso? Eu lhe disse a verdade, o mundo, a igreja, 

embora eles falem de mim, mas fazem todas as Marcas da Destruição. Eles 

seguem o pai das mentiras. Porque Satanas sabia dos Meus caminhos. Ele 

viu Minha glória na minha sabedoria, e mesmo assim, ele quebrou seu 

caminho para fazer suas própria coisas. 

Apesar de uma vez ter sido uma criatura muito linda, e ao Meu lado, e 

tinha uma grande resplendor devido a Minha presença, Ele também não 

acreditou que Eu seria justo e reto em Meus julgamento. Mesmo assim, ele 

fala para o Meu povo, hoje, sussurrando mentiras em seus pecados de 

trevas.  
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E Ele fala que Deus nunca faria isso. Deus não vai fazer nada.             

Certamente, você não morrerá. Oh povo tolo. Eu deixei você nessa ilusão.            

Você acha que é por escolha? Você acha que é por acaso? Você acha que é                

por destino? Seja o que for que sua carne deseja, Minha glória em toda a               

sua plenitude, não irá mais ser escondida. 

Para alguns, haverá alegria. Para outros vergonha e surpresa. Vai          

haver dois tipos de eventos para começar, para ser testemunha: Um, Pranto            

para alegria; Dois, Alegria para o Pranto - para a lamentação - para o              

ranger de dentes. Há dois tipos de finais que foram determinados, qual dos             

dois você vai escolher? 

Apesar Deu lhe perguntar, você está cansado. Porque ainda você não           

pensa que Eu sou um Deus que não faz nada. 

Continua acreditando… Leia as Minhas palavras. A caída e a destruição           

de Jerusalém não foi mais que uma sombra de minha maior glória, pois             

Minhas palavras já foram colocadas nos céus. É para a Minha Glória que Eu              

tenho me escondido. 

Por que que tipo de pai carregaria tudo? Que pai sábio terminaria            

nossos dons para a destruição de todos? Onde está a sabedoria? Onde está             

a restrição? Onde está o autocontrole? Onde está a paciência? Onde está            

longanimidade? Onde está o amor? quando todas as restrições estão          

perdidas. 

Acorda Igreja! Acorda meu povo! Levante sua cabeça debaixo da areia           

movediça que você está em cima. O fogo está aceso. Ele está queimando e              

é um fogo que nunca vai apagar. Ele foi aceso há muito tempo atrás.  

Foi aceso e estabelecido pela Minha Palavra desde o início. Ela ficou            

firme e ficará firme para sempre. Minha ira está aqui para os pecadores sem              

Deus que rebela contra o Deus vivo. Aqueles gigantes que ficam em pé,             

como sempre em pé suas trapos imundos. Minha misericórdia está aqui           

porque eu tenho toda sabedoria e Eu sei o fim desde o começo. 

Eu Sou aquele que criou o coração. Eu Sou aquele que criou a             

eternidade. O Meu perdão está aqui porque o pecado tem que ser perdoado             

por Mim. Eu somente posso completamente e totalmente cobrir todos os           

tipos de pecados porque todos tem pecado. 

Você ainda acha que Eu sou um Deus que mostra favoritismo? Não, eu             

não penso no pecado com em seções. Eu não coloco o pecado em caixas              

diferentes com nomes dependendo dos estágios de prioridade. Porque todos          

tem pecado e não alcançaram a Glória de Deus desde do menor até o maior;               

dos mais simples embaixo até os mais alto em posições honradas nos olhos             

deles. 
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Observa Jó, e as coisas que ele falava, porque Ele conhecia Meus            

caminhos. Ele conhecia minha perspectiva de que você entra nesse mundo           

sem nada, e  sem nada, você retornará da mesma maneira.  

A carne vai aposentar. Algumas para a destruição e algumas para a            

vida eterna. Para aqueles que nasceram de novo, eles estão esperando para            

o novo corpo de glória. Corpo que não perecem. Corpos glorificados e puro           

em MINHA presença.

Para os Meus amados remanescentes, Eu tenho te escolhido dos          

outros para fazer as obras do Meu Pai. Conhecimento e sabedoria Eu            

coloquei dentro de você antes de você nascer. 

Verdadeiramente, entenda que a glória de Deus está nas coisas          

encobertas. É a glória de Deus encobrir minha santidade. É a glória de Deus              

saber o tempo perfeito.  

Eu testei muitos de vocês em muitas áreas da sua vida. Eu te quebrei              

Eu quebrei você, mas não para lhe machucar, para para te revelar Minha             

Glória. Eu te quebrei para que você não confie em nenhum homem, nem             

seus caminhos, nem suas palavras. 

Eu tenho te quebrado para te curar. Eu tenho te escondido de várias             

maneiras de que jamais poderia imaginar seria possível. Eu tenho escondido           

sua grandeza pois vocês foram feitos em nossa imagem.  

Que pai vivo mostraria Sua glória antes da hora marcada.          

Verdadeiramente com a carne, qualquer hora seria bom. Porque a qualquer           

hora é bom para aqueles que não conhecem Meus caminhos. 

Tenha paciência Minha noiva. Tudo será para a minha glória e você vai             

brilhar para que todos vejam. Meu tempo e minha sabedoria são perfeitos.            

São a própria fundação antes de tudo existir. 

Meus queridos e lindos filhos, você são mais gloriosos quando Eu estou            

com você. Eu irei revelar minha beleza. Eu irei revelar com minha santidade.             

Eu todos aqueles que andam em pureza e santidade, verão a Deus.  

Eu sei de todos os pensamentos que tenho para você, falou o Senhor.             

Pensamentos de paz para você. Seu fim é esperado, porque eu o projetei.             

Não se preocupe meus filhos, sim, eu digo, não se preocupe meus filhos. Eu              

vou completar todos os Meus desejos perante você. Não tente resolver nada.            

Será assim, porque Eu tenho falado.  

As flores podem secar e cair, mas Minha palavra está estabelecida,           

ficará para sempre. É a mesma coisa - ela não falhará. Acredite me nisso.              

Apesar de você ainda não entender.  

É a glória de Deus encobrir as coisas. Sim, é a glória de Deus encobrir               

as coisas. 

Confia em Mim a cada dia. A cada momento enquanto Eu levo tudo à              

sua finalidade, à sua conclusão.  
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Tenha paciência enquanto faço passar a cada coisa. Enquanto levo          

todas as coisas a conclusão.  

Pois verdadeiramente Eu lhe falo, está terminado. Foi terminado desde          

o começo. Porque EU SOU o começo. EU SOU o final. EU SOU o alfa, EU SOU               

o omega. EU SOU um fogo consumidor.

EU SOU o SENHOR que te cura. Então eu te digo hoje, toquem as              

trombetas. Coloquem nos seus lábios. Seja um povo que escolhe o bem.            

Seja um povo que escolhe a santidade. Porque sem santidade, você não            

pode ver Deus. 

Sem a santidade você não andará Em Meus caminhos. Sem o Espírito            

Santo você não pode andar na verdade e em amor. Você não poderá ser              

guiado pelo Meu Espírito da verdade. 

Você não poderá produzir frutos sem Meu Espírito Santo. Então, Eu           

falo para você esse dia, Eu Sou um fogo consumidor.  

Sopre as trombetas. Coloca nos seus lábios. 

Receba o meu Espírito Santo nesse dia. Que as línguas de fogo            

repousem sobre você neste dia. 

Respire o Meu Espírito Santo, hoje.  

Ande nos Meus caminhos. Ande em Meus caminhos. Ande em meus           

pensamentos. 

Tudo já está preparado porque estou voltando em breve. 

Eu Sou o Senhor que te cura.  

Eu Sou Jesus. 

Eu estou retornando muito em breve.  

Tenha audácia. Seja forte. Seja corajoso. Meu fogo está aqui. Eu sou            

um fogo consumidor. Fogo é destruição. Fogo faz limpeza profunda. 

Confie em Mim meus filhos. Confiem em mim em tudo que tenha a ver              

com sua vida. Confie em mim em todas as áreas da sua vida. Confie em               

mim. 

Eu Sou o SENHOR que te cura. 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery Maurice no dia 03 de            

dezembro de 2019. 

     MEUS CANDELABROS VIVOS 

Meus filhos, olhem a sua volta, muito em breve, muito mais rápido do             

que imaginam, muito mais rápido do que os planos que eles tem, tudo que é               

deixará de ser. 

       A minha luz vos guiará, o meu Espírito vos guiará! 

      Estarei dirigindo cada filho meu, orientando. 

O único brilho que vereis, será o brilho da minha luz, será a voz do meu                

Espírito. 

      Serão os luzeiros! Os luzeiros desse mundo para a salvação de almas! 

       Candelabros vivos! 

       Lâmpadas vivas! 

       A vocês virão muitos que estarão atravessando na escuridão. 

Eis que a minha luz chegará a todo aquele que quiser ser salvo. Muitos              

terão oportunidade de se arrependerem. Chegarão grandes e pequenos,         

chegarão e se prostrarão perante o Nome que é acima de todo nome. 

       Meu PAI, vosso PAI, nosso PAI! 

       Vos amo com amor eterno. 

Yeshua Hamashia 
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"Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída             

sobre um monte. E, também, ninguém acende uma candeia e a coloca            

debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim            

ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos                

homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês,              

que está nos céus”, Mateus 5:14-16. 
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🔥🔥🔥 

2019.12.03
O SENHOR DIZ 

ASSIM COMO ALERTEI A MOISES  
PARA QUE OS MEUS FILHOS SE PREPARASSEM PARA O EXODO PREPARASSEM  
SUAS TENDAS 
ASSIM DIGO HOJE 

PREPAREM SUAS. CASAS 
TOMEM TUDO QUE SE ACHE.NECESSARIO PARA OS NOVOS TEMPOS QUE SE 
APROXIMAM 
WU CONDUZIREI OS MEUS  
DE DIA E DE NOITE 
NADA FALTARA AOS QUE ME OBEDECEM 
GUARDEM VOSSO CORACAO 

ES IS QUE TUDO ESTA PREPARADO 
NO CEU PARA SUPRIR MEUS FIKHOS 
SIM  
EU SWI MUITOS DISSEM SWNHOR 
MAS COMO 
EU DIGO FIQUE EM MIM E SABERAS  
QUE  
EU SOU COM OS MEUS  
EU SOU A PEDRA QUE SUSTEM  
QUE ABRIGA DO FRIO E DO CALOR 
QUE ILUMINA NO MEIO DA ESCURIDAO 
ONDE A LUZ  
NAO A TREVAS 
AONDE ESTA A MINHA LUZ ,O FOGO QUE ARDE SWM CESSAR NAO A TREVAS SWJAM 
CORRAJOSOS 
O inimigo DE VOSSAS ALMAS PARECERA 
PARECERA 
QUE É GRANDE 
Mas ele fara de tudo para parecer 
MAS EIS que wle ira ate onde  
EU 
Permitir 
Entao  
O MUNDO VERA 
O GRANDE EU SOU 

MEUS ELEITOS 
MEUS FILHOS E FIKHAS É CHEGADA A HORA 
PARA UNS O REGRESSO A CASA 
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PARA OUTROS A pwrdicao etwrna 

COM AMOR WTWRNO A TODOS MEUS FILHOS 

🔥🔥🔥 
YESHUA RAMASHIA 
🔥🔥🔥 

ASSIM ALERTO MINHA IGREJA NOIVA PARA OS EVENTOS 
NADA SAI DO MEU.CONTROLE 
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Fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/lay-down-your-own-sword 

2019.12.04 - Hb 11:12-13; Mat 26:47-56; Salmos 2 

E é isso que o Senhor diz … 

Agora não é a hora de brincar de jogos. Agora, não é hora de dançar 

em torno de seu bezerro de ouro de religião. Tira os seu jeito da carne de 

agir - suas tradições de homens. Todas elas são inúteis, inúteis, inúteis, sem 

poder, sem poder, completamente, sem poder. 

Por acaso não está vendo a urgência dos tempos? Você por acaso não 

está vendo que Eu, o Senhor, estou falando com você, agora?  

Eu estou alertando, alertando, alertando porque as mudança estão 

chegando bem, bem em breve, em cada nação, em cada tribo, em cada 

língua, em toda essa terra. 

Corações irão derreter, completamente derreter, quando os Meus pés 

tocarem nas montanhas. Eles vão tremer e temer porque Eu sou o Senhor, 

criador do céu e da terra. Todas as colinas tremerão. As montanhas 

desapareceram, quebrando como pedaços de cerâmica que foram jogadas 

de uma grande altura. 

Larga os seus caminhos da carne. Não faça a vontade da carne. 

Porque Eu, o Senhor, que estou falando com você, neste momento. 

Porque todos os que vivem da espada, perecerão pela espada. Todos 

que vivem para alegrar a carne colherá destruição. 

Destruição, ruína e calamidade estão somente algumas horas antes de 

acontecer.  

A Besta adormecida tem acordado. É o tempo dele que foi declarado pelo 

céu para fazer o seu trabalho para que as escrituras sejam preenchidas. 

Para de duvidar. Coloque sua esperança em Mim. Porque a hora já 

está muito tarde. Muito tarde.  

Minha palavra não é igual à palavra de homem. Meus servos estão 

esperando pelo meu Espírito Santo pegando Minha espada - Minha palavra. 

Minha palavra é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes que 

penetra até a alma dividindo a alma e o espírito.  

Não olhe para trás nesse dia. Continua a me seguir. Porque os dias são 

maus além do que você pode imaginar. Alimenta-se em Minha palavra. 

Alimenta-se nas palavras que são mais afiadas do que uma faca de dois 

gumes. 

Agora, não é a hora para festividades. Agora não é a hora de abraçar 

ídolo pagãos. Está não é a estação para ficar alegre. Lamentações estão pela 

frente, luto, choro, descrença.  

Eu o Senhor estou ainda alertando, alertando, e alertando. 
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Abaixem suas próprias espadas de raciocínio. Espadas de tradições de          

homens. Espadas feitas de cardinalidades. Porque Eu te digo a verdade que            

o que prospera o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma.

O que prospera o homem em segurar os ensinamentos dos homens,           

imaginados através da carne. Eu te disse a verdade, o custo da carne, os              

desejos desse mundo são da terra e eles não pertencem aos que nasceram             

de novo pelo Espírito de Deus que vem de cima. 

A contabilidade está aqui meus filhos. Tudo foi colocado perante Mim.           

Não depositam suas pérolas diante dos homens, eles estão se soltando, pois            

a besta está subindo, a besta adormecida está acordada. Humilhe vocês,           

então, sob a poderosa mão de Deus. Submeta-se àquele que tem o poder de              

salvar, o poder de libertá-lo dos principados malignos que estão ao seu            

redor. 

Eu estou segurando as forças das Trevas neste momento, e você vai            

ver a distinção de luzes e trevas bem claramente - a separação será bem              

visível. 

Não mova até Eu lhe falar para mover. Fique em posição. Fique em             

espera no Senhor. Espera por Mim. Fique em Minha palavra e segure as             

Minhas promessas. 

A sacudida e a tremedeira está sob esta terra agora mesmo.           

Rachadura e buracos profundos irão se abrir das portas do Inferno mesmo.  

Inclinam-se em Mim. Confie em mim em todas as coisas. Assim como            

Eu separei o Meu povo em Goshen, até mesmo no julgamentos, do mesmo             

jeito Eu sou capaz de te cobrir. Eu sou capaz de lhe cobrir porque Eu sou o                 

Seu escudo. 

Eu sou a sua grande e enorme recompensa. O Grande EU SOU é o seu               

escudo? O Grande EU SOU é o seu escudo e defensor. O Senhor é o seu                

Deus? Você esta de pé em minha graça que foi dada gratuitamente? 

A eternidade acena para meus filhos, a mudança na frente está além            

do que você já tenha testemunhado, seja na vida real ou através da             

realidade virtual. 

O que deve explodir nesta Terra é cataclísmico, então coloca toda a            

Armadura de Deus: vista a sua couraça de justiça; coloque o capacete da             

salvação em sua cabeça neste dia; vista seus sapatos com o evangelho da             

paz. 

Esteja preparado para falar enquanto eu te giu. Ande no espírito e não             

deverá gratificar os pecados dos desejos da carne. Vestem-se de humildade           

e cuidem dos órfãos. Construa o fraco na fé.  

Então, Eu falo, Eu o Senhor, deixem suas próprias espadas. Pois elas            

serão inúteis nos dias à frente.  
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E eu digo que ame uns aos outros, profundamente, e com um coração             

sincero. Perdoai uns aos outros. Confesse seus erros uns aos outros e            

perdoai do mesmo jeito que Eu tenho te perdoado. 

Aceite o errado porque o Seu pai no Céu é o juiz final. 

Por que você se preocupa com o amanhã? Deixe de lado de todas as              

suas agendas daqui da terra. O calendários e as estações do que você os              

conhece, não vai valer mais nada. Datas, horários e estações estão prestes a             

mudar. 

Muitos ficarão perturbados. Muitos ficarão confusos. Muitos ficarão em         

perplexidade mas é isso que está à frente. Esses são aqueles que não estão              

em Cristo Jesus. 

A hora chegou, tudo vai mudar. As sete maravilhas do mundo serão            

destruídas. Olhe e escute pois Eu, o Senhor, que sento nos céus, tem             

descido. Pois Eu escuto os gritos de opressão. Os gritos do meu povo,             

acorrentados e presos.  

Escute Meu povo, Eu estou falando, alertando, alertando, alertando         

neste dia. Não demore. Não olhe para trás. Confie em Mim. Porque Eu sou o               

único Deus que está vindo com cura nas Minhas asas. 

Eu sou o único Deus que é poderoso para salvar. Venha meus filhos. O              

tempo está terminando. A porta da Arca está fechando. Problemas, grande           

problemas estão à frente. 

Para aqueles que estão seguros em meus braços eternos; aqueles que           

estão abrigados sob minhas asas para proteção; você está escondido na           

palma de minha mão, preservado, selado pelo Meu Espírito Santo. Somente           

aqueles que Deus é o Senhor será salvo. 

Não faça neste dia pegar a espada de carnalidade. Não use palavras            

de homens porque elas não tem poder, não tem poder, não tem poder. 

Tudo é como vidros quebrados. Tudo é como uma cerâmica quebrada.           

Tudo não tem sentimento e não sabem o medo do Senhor. Tudo está             

desfeito. Tudo está desfeito. 

A menos que Eu o cubra em minha justiça, seus trabalhos, suas obras             

e até mesmo as suas palavras são como trapos sujos. Que é o homem para               

que te lembres dele? 

O Senhor continua a dizer… 

Que o fogo está aqui. O fogo chegou. Ele veio dos céus. 

Meus profetas estão tocando a trombeta. Meus profetas estão falando          

a todos desde o próprio céu. 

Por que Eu, Jesus, Sou de cima. Não se engane. Não pegue nenhum             

conselho de homem. Por que o que é o homem? que você se lembra dele. 
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Beija o filho, para que ele não fique com raiva. Sua raiva aparecerá.             

Mas, abençoado é aquele que abriga em MIM. 

E as palavras finais do Senhor foram essas… 

Pare de ficar brincando com a religião do cristianismo. Pois está           

caindo, caindo, caindo neste dia. 

Deixe suas espadas de carnalidade. Olhe para o filho. Olhe para o Meu             

filho. Escute Ele.  

Eu lhe falo a verdade, Deus não pode ser zombado. Se você semear             

no carne, você colherá destruição. 

O tempo esta curto. O tempo é tão curto. Não há mais tempo. Não há               

mais tempo.  

Me procure e viva. Me procure enquanto eu estou perto. Me procure            

enquanto Eu posso ser encontrado. 

Eu te disse a verdade, a menos que o homem nasça de novo, ele não               

pode ver e nem entrar no Reino de Deus. Eu sou de cima. Eu sou o único                 

Deus. Eu sou o único que desceu do céu. 

EU SOU que EU SOU. Antes de Abraão nascer, EU SOU. 
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Transcrição da mensagem dada a nossa pastora Nilva no dia 06 de            

dezembro de 2019 

  CEIFEIROS DA ÚLTIMA HORA 

     Testificando a mensagem "OS ESCOLHIDOS" dada a irmã Valery Maurice. 

O Senhor tem nos levantado de muitos lugares, nós trabalhadores da           

ultima hora, os CEIFEIROS da SEARA do SENHOR , são filhos hoje vindo de              

todos os lugares, perto e longínquos, para que possam resgatar vidas,           

almas perdidas, pois muitos dos filhos do Altíssimo estao preocupados em           

ter, em ir, em fazer. 

"Mas fazer o que? Me diga? Pois EU os tenho chamado para salvação! EU              

vos tenho  chamado para a vida Eterna"!!! - diz o Senhor. 

Nesse exato momento ABBA abriu minha visão espiritual e contemplei a           

glória eterna, a cidade Celestial.  

     Onde eu via um lugar inigualável e imenso. 

     E  o nosso Senhor disse: 

- "Tem muitos e muitos lugares aqui que foram preparados exatamente         

por MIM, para vida de cada filho, mas muitos dos filhos estão distraídos,             

procurando conquistar bens, alegrias, paixões e desejos desse mundo. Pois          

suas carnes tem gritado mais que o Espírito".  

E o Senhor nos levantou justamente para tirar almas cativas pelas trevas            

da fila do inferno, para isso que muitos dos escolhidos foram chamados,            

para trabalharem na última seara. 

Resgatar da fila do inferno, vidas e mais vidas que todas davam por             

perdidas, mas através do sobrenatural do Pai, conhecido por milagre, serão           

salvos.  

     Para honra e glória do Pai! 

     "Atente as minhas palavras". 

Yeshua Hamashya 

Mateus 9:37-38 

Então disse aos seus discípulos: "A colheita é grande, mas os trabalhadores            

são poucos. 

Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua            

colheita". 
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Romanos 10:14-15 

Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele            

de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue?  

E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: "Como são            

belos os pés dos que anunciam boas-novas!" 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery Maurice no dia 06 de            

dezembro de 2019. 

 OS ESCOLHIDOS 

Meus filhos, aos olhos do mundo, muitos de vós parecem folhas secas,            

folhas sem brilho, seres que não andam de acordo com o mundo, que não              

fazem as coisas do mundo, que não caminham com o mundo, que não se              

sentam e comem e bebem e zombam na mesa dos escarnecedores. 

     Mas, é o que o mundo vê, EU vejo os meus! 

EU vejo aqueles que se resguardam nessa altura, aqueles que fogem dos            

holofotes, aqueles que fogem dos conhecimentos, aqueles que fogem da          

auto-afirmação para se manterem nos apriscos escondidos e resguardados,         

para muitos sem brilho e sem cor, para muitos completamente          

desadequados. 

Para muitos, vocês vivem no século passado, mas eis que EU conheço            

cada um no âmago, no íntimo. O meu Espírito vive dentro de vós. 

Na hora certa, no momento certo saberão. O mundo saberá, o céu, a             

terra, o universo saberá quem são os meus eleitos. Aqueles a quem EU             

escondi, apartei, separei, não são aqueles que o mundo conhece pela fama,            

pelo nome, pelo brilho, mas são aqueles pequeninos desconhecidos que          

serão levantados dos quatro cantos da terra para salvarem almas.  

     Eis que são os meus eleitos, a quem EU amo eternamente. 

     Com amor eterno! 

Yeshua Hamashia 

Shalom 

1 Pedro 2:9 

Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo          

exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das            

trevas para a sua maravilhosa luz. 

Mateus 22:14 

"Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos". 

João 15:19 

Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele.            

Todavia, vocês não são do mundo, mas EU os escolhi, tirando-os do mundo;             

por isso o mundo os odeia. 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery Maurice no dia 06 de            

dezembro de 2019 

     LÍRIOS ESCONDIDOS 

Estava eu a passar e o Senhor me levou a olhar para essa folha seca no                

chão e o Senhor me fez ver, lembrou-me e questionou: 

- "O que tu vês"?

E dentro de mim eu disse:

- "Senhor, parece uma flor ou uma donzela, oh, silhueta de uma donzela,           

uma dama antiga"! 

     E o Senhor, depois de dar a palavra disse: 

- "Lírios escondidos"!

Amém. 

Cânticos 2:1-2 

Sou uma flor de Sarom, 

um lírio dos vales. Como um lírio entre os espinhos 

é a minha amada entre as jovens. 

Cânticos 2:12 

Aparecem flores na terra, 

e chegou o tempo de cantar; 

já se ouve em nossa terra 

o arrulhar dos pombos.

Transcrição da mensagem dada a nossa pastora Nilva no dia 06 de            

dezembro de 2019 

  CEIFEIROS DA ÚLTIMA HORA 

     Testificando a mensagem "OS ESCOLHIDOS" dada a irmã Valery Maurice. 

O Senhor tem nos levantado de muitos lugares, nós trabalhadores da           

ultima hora, os CEIFEIROS da SEARA do SENHOR , são filhos hoje vindo de              

todos os lugares, perto e longínquos, para que possam resgatar vidas,           
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almas perdidas, pois muitos dos filhos do Altíssimo estao preocupados em           

ter, em ir, em fazer. 

"Mas fazer o que? Me diga? Pois EU os tenho chamado para salvação! EU              

vos tenho  chamado para a vida Eterna"!!! - diz o Senhor. 

Nesse exato momento ABBA abriu minha visão espiritual e contemplei a           

glória eterna, a cidade Celestial.  

     Onde eu via um lugar inigualável e imenso. 

     E  o nosso Senhor disse: 

- "Tem muitos e muitos lugares aqui que foram preparados exatamente         

por MIM, para vida de cada filho, mas muitos dos filhos estão distraídos,             

procurando conquistar bens, alegrias, paixões e desejos desse mundo. Pois          

suas carnes tem gritado mais que o Espírito".  

E o Senhor nos levantou justamente para tirar almas cativas pelas trevas            

da fila do inferno, para isso que muitos dos escolhidos foram chamados,            

para trabalharem na última seara. 

Resgatar da fila do inferno, vidas e mais vidas que todas davam por             

perdidas, mas através do sobrenatural do Pai, conhecido por milagre, serão           

salvos.  

     Para honra e glória do Pai! 

     "Atente as minhas palavras". 

Yeshua Hamashya 

Mateus 9:37-38 

Então disse aos seus discípulos: "A colheita é grande, mas os trabalhadores            

são poucos. 

Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua            

colheita". 

Romanos 10:14-15 

Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele            

de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue?  

E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: "Como são            

belos os pés dos que anunciam boas-novas!" 

3 
140



Transcrição da mensagem dada a irmã Valery Maurice durante a live do            

canal do irmão João no dia 07 de dezembro de 2019 

CUIDADO COM O BEZERRO DE OURO 

Tirarei a conveniência de todos. Para muitos seria o vazio. Fui colocado            

na prateleira. 

Muitos chorarão nesse dia, muitos não se alegram em ouvirem a minha            

voz. O coração está ficando escuro, não lhe convém a repreensão, preferem            

a escuridão. 

     Alertei, alertei, alertei, mas não querem. 

     A voz do engano para muitos é suave. 

     Ahh filhos! Se vocês soubessem, ouvissem o que vem, tremeriam. 

Coloquei exércitos guardando a muitos. Eis que foi banido. Assim os           

meus também foram retirados, muitos estão por conta própria. 

    Néscios! 

Tão rapidamente são enganados. A astúcia do inimigo em vossas almas é             

grande. Mestre do disfarce. 

Alertei! As máscaras de muitos caíram. O que estava por detrás foi            

revelado. 

     Vigiem! Vigiem! Que nem todos que me chamam são meus. 

     Enganadores! 

     Minha igreja é treinada até o último segundo. 

Aos meus EU guardo. Aqueles que perseveram a investida do inimigo na            

sua alma. 

     Aprenderam?? 

     Prudência! 

     Discernimento! 

Estado de alerta convém a muitos. Convém que não se misturem com o             

bezerro de baal. Bezerros de ouro que brilham nessa época. 

Armadilha, laço do engano, antes de abrir aqueles que adoram o bezerro            

serão engolidos pela terra. 

Assim foi no passado, assim será hoje. A terra abriu para engolir os             

profanadores. 

     Meus filhos, vos amo! 

     Sim meu filho, por toda a terra alerto. 

Ouçam enquanto há tempo! Salvem suas almas, meus filhos! Não          

queiram se separar de mim por toda a eternidade. 

Filho, não desejo seu choro, mas não posso te impedir de partir. Se a tua               

escolha não for a minha, mas lembra de que o teu Pai te ama para te salvar                 

e resgatar. 
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     O meu coração suspira pelo teu regresso. 

     EU te amo! Vos amo! Salve quanto pode. 

    EU sei, EU conheço um coração arrependido! A sinceridade. 

     Meus filhos, o tempo é muito pouco, segundos, segundos. 

Meus amados, vos amo, com amor profundo, do Meu mais alto trono            

olho para os luzeiros! 

     Os saúdo e a minha paz vos dou. 

Abba Pai 

Yeshua Hamashia 

Shalom 

Êxodo 32:8 

Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em             

forma de bezerro de ouro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe         

sacrifícios, e disseram: ‘Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do              

Egito’ ". 

2 
142



Fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/eyes-wide-open 

2019.12.09 - Isto é o que o Senhor escreveu através de mim esta noite… 

Foi o que ele disse… 

Meus filhos, eu estou voltando para encontrar com você, muito em 

breve. Eu preciso fazer isso, abra bem os olhos para saber quem Eu SOU, 

realmente. 

Satanás se disfarçou e causou uma cegueira que eu preciso remover. 

A clareza pura chegará e Eu o levarei a um nível mais profundo de cura. 

Essa cura se manifestará quando você se tornar completamente obediente à 

Minha vontade. 

Para fazer isso, você deve reconhecer minha voz em oposição à voz de 

Satanás. Sua nação corrompeu tudo. Minha palavra é difamada. Minha voz é 

abafada com ecos de falsos mestres e profetas.  

Você deve ser capaz de discernir minha voz e, para fazer isso, você 

deve apenas comer minhas palavras. Desligue qualquer música de adoração, 

completamente. Esta é a maior distração do inimigo. Confie em mim, 

quando digo que nada disso é de mim.  

O engano é tão grande, tão profundo, e há fragmentos de mentiras 

que jazem dentro de você como um copo quebrado. Quero que você apague 

todas as concepções minhas. Toda idéia que você tem sobre Mim. Minha 

aparência para você mudará, absolutamente, tudo. Você me verá. Você vai 

Me ouvir, e somente nisto, um relacionamento íntimo, em uma profunda 

proximidade de perto, você poderá discernir a Minha voz. 

Procure-Me nisso e eu darei um jeito para você, todos os dias, se 

comunicar Comigo sem interrupções, sem barulho alheios. Você deve se 

afastar de todas as distrações. Confie em mim, mesmo aqueles com famílias 

e crianças pequenas. Vou colocá-los em um sono profundo, para que você 

possa ficar comigo no silêncio. 

Esta é a hora exata de fazer todos os esforços para atravessar o 

portão estreito. Milagres serão abundantes, quando você me procurar com 

todo o seu coração. Vou afastar a escuridão do seu redor para que você 

possa ficar comigo. Estão numa hora onde devem fazer esforços sérios e 

sóbrios para Me seguir de todo o coração. 

A perseguição está chegando e Eu devo prepará-lo. Eu preciso abrir 

seus olhos para a verdade de quem EU SOU e a verdade de Me seguir. O 

inimigo enganou muitos de vocês.  

Ele continua a mudando suas táticas toda toda hora. Suas mentiras 

não têm limites. Verdadeiramente, meus filhos, o engano na escuridão é tão 
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profundo que não pode ser descrito. Quero que você esteja ancorado em            

Mim, em todos os sentidos. Haverá mais separação entre as pessoas ao seu             

redor. Estou peneirando e refinando em maior medida. A confusão          

desaparecerá e a Minha paz abrangerá todos vocês quando quiserem          

permanecer na liberdade de Cristo Jesus. 

E o Senhor continua dizendo ... 

Muitos de vocês ainda estão presos em correntes. Preso a falsos           

ensinamentos sobre Mim. Mas a tampa do maior engano da igreja será            

levantada. Se você não vier a mim e me procurar com todo o seu coração, o                

domínio do seu coração, estará perdido para sempre. Meu Santo Fogo está            

aqui. E vai aumentar em 2020. Você deve estar pronto. Não estou            

preparando você para um ensaio geral, mas para o grande final da verdade. 

O Senhor continua dizendo ... 

O portão é estreito, meus filhos. Chegou realmente a hora de fazer 

todos os esforços para se aproximar de Mim. É um tempo de grande 

sacrifício de si mesmo. Não posso começar a falar da tristeza que existe no 

céu, pois esta será a geração que se perdeu o maior número de vítimas dos 

que estão no reino das trevas. 

Muitos ministros, que você idolatrou, aqueles chamados famosos e 

conhecidos, estão todos, agora, nos poços do inferno, nesse exato 

momento. Muitos partirão muito em breve para este mesmo lugar. Tal é o 

engano. Meu julgamento deve cair na casa de Deus. Tudo deve cair e se 

tornar como escombros. Porque está cheio de corrupção. 

Para alguns, estou refinando ainda mais e todos aqueles que devem 

sair com o Meu trabalho final para semear a última Grande Colheita.  

Eu mantive muitos de meus filhos, longe de igrejas, pois Eu lhes digo 

que aqueles na igreja cristã moderna estão perdidos para sempre. Meus 

mensageiros, meus profetas me seguem somente. Eles estão aqui para 

avisá-lo, você querendo ouvir ou não. 

O portão é estreito. O portão é tribulação. O portão está parando você 

de me seguir. 

O tempo é curto. Escutem Aquele que é o único caminho para o céu, 

para a vida eterna. 

Sim, o portão é estreito. Faça todos os esforços para encontrá-lo, pois 

poucos estarão lá. 

Faça todos os esforços para entrar no portão que leva à vida. 
E então Jesus assinou com seu nome no final. 
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fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/profanity-in-the-house-of-od 

Ezekiel 2 

1 Samuel 13: 8-14 

Judas 22 

Esta é a palavra que o Senhor me deu… 

Rebelião é pecado da bruxaria. 

Minha casa não é mais uma casa de oração. Tornou-se um covil de             

ladrões e bandidos. Minha casa ficou cheia de ossos de homens mortos.            

Minha casa se tornou uma morada de abutres e todo tipo de bestas impuras.              

Minha casa está cheia de sacerdotes auto-ungidos que não sabem a           

diferença entre o santo e o profanos. 

E Ele diz a esta casa ... 

Você é uma casa rebelde, cheia de maldade, orgulho e todas as coisas             

corruptas. Meus mensageiros, meus profetas continuarão a falar minhas         

palavras, porque Eu lhes ordenei que se levantassem e ouçam o que tenho a              

dizer. 

Eu lhe digo a verdade, você odeia meus profetas - as palavras que são              

declaradas através deles. Você os odeia com vingança. Minhas palavras          

purificam todo o seu ser. Embora você pretenda recebê-las, em seu coração            

rejeita o que estou declarando sobre você e seus caminhos.  

Você é orgulhoso, podando gloriosamente suas próprias penas. Mas         

você não tem noção de que dentro de você está cheio de sujeira. Essa              

sujeira apodrece cada parte de você, de dentro e de fora. Ainda assim, você              

[23:03] permanece em fenia externa para agradar aos homens. 

Tudo está descoberto. Tudo está exposto. Todo pecado mantido sob          

fechadura e chave será aberto para todos verem. Satanás sugou todo o            

sangue de você porque você é uma sanguessuga traiçoeira. Você rouba a            

viúva. Você rouba dos cegos. Você esbarrou em meus inocentes pequeninos.           

Você chama a atenção para inchar o seu orgulho. Você cegou os olhos das              

pessoas ao seu redor, brilhando como um anjo de luz. Você é esse tipo de               

pessoa. 

Você acha que vai escapar da ira de Deus? Você acha que escapará do              

julgamento de Deus mesmo nesta hora tão tardia? Fiquei em silêncio e você             

viu isso como uma aprovação de seus feitos. Você está sendo abençoado,            

mas com riqueza mundana, mas lhe digo a verdade que você verá com seus              

próprios olhos o que Eu penso de tudo isso. O que eu penso de tudo isso. 
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Eu permaneci em silêncio para fazer os falsos profetas e mestres um            

espetáculo da minha ira, nem mais e nem menos. O destino da destruição é              

iminente. O orgulho vem antes da queda. Eu permiti que o orgulho            

alcançasse o nível máximo possível, pois as profundezas do orgulho, não           

conhecem limites. Você acha que eu não sabia sobre a rebelião de Satanás?             

Você não sabia que Eu planejei desde o início que ele seria o instrumento              

que eu usaria para testar não apenas meus anjos, mas também meu povo. 

Eu te digo a verdade, você não Me conhece. Você permanece sempre            

na sua maneira de ser - seu próprio raciocínio, enraizado no orgulho.            

Orgulho é igual ao ego. E o ego é igual a morte espiritual.  

Há muito tempo que espero por mudanças em muitos corações. Enviei           

muitos servos ungidos para aqueles em minha casa rebelde. Enviei meus           

pequeninos, enviei os jovens, os idosos, tanto escravos quanto livres, tanto           

homens como mulheres. Até enviei os pagãos para te repreender, mas sem            

sucesso. 

Pois você ainda está atolado com sua própria justiça, que é como            

trapos imundos para Mim. Você está condenado contra aqueles a quem           

libertei. Você permanece em sua busca de prazer, ministérios agradáveis,          

age como se fosse Deus e ainda tem a coragem de usar o meu nome.  

Você acha que eu ficarei parado e deixarei você contaminar minha           

casa, meus pequeninos? Um despertar brutal está bem perto. Choradeiras e           

lamentações estão pela frente. A todos que profanaram Minha casa, que           

lançaram magia de feitiçaria, que lança maldições sobre aqueles que Eu           

tenho abençoado.  

Todos vocês fizeram isso em Meu nome. 

Aí de você que chama o mal de bom e o bom de mal. Aí de vocês que                  

chamam a luz de escuridão e a escuridão luz. Para vocês que recusaram a              

meus filhos, nem mesmo um copo de água fria lhes deu. Você não sabe,              

como rejeitou meus pequeninos ungidos por mim, rejeitou o Autor da Vida.            

Você rejeitou o Pai das Luzes. 

O Senhor continua a dizer ... 

Alguns dos que estão em minha casa, Eu já ungi, mas a sua rebelião,              

a sua persistência em fazer as coisas do seu jeito, resultou na minha             

remoção de você e de suas obras. Aí daqueles que seguiram o homem. Que              

seguiram falsos profetas e falsos mestres. 

Eu não te chamei a atenção? Você não me procurou? Você fez parceria             

com a força. Vocês se uniram aos incrédulos, os profanos. Você se envolveu             

com o profano [não santos]. 
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Corra por sua vida, Te digo; corra por sua vida, se você valoriza a              

Salvação em mim.  

Corra da ira que derramarei sobre minha casa, que antes era           

destinada como casa de oração.  

Separa, separa, separa, não toque em nada imundo. 

Eu Sou o senhor. Meu espírito está pairando, machucando, esperando.          

Meu anjo da morte espera, pairando, esperando, pelo meu comando. 

O julgamento sobre o Egito foi apenas uma sombra das coisas a            

acontecer. Preste atenção neste dia que o tempo é curto. Humilhem-se sob            

a poderosa mão de Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de você. 

Eu estou na porta e bato. Pois estou batendo há muito tempo. Não             

endureça seus corações para o Espírito Santo. Não resista ao Espírito Santo.            

A porta da Graça só está aberta - um pouquinho de nada.  

Os mortos estão todos alinhados e suas obras estão diante deles.           

Minhas palavras soaram por toda a eternidade ao redor deles, com tanto            

remorsos [muito tarde ou inválidos], com estas palavras: 'afastem-se de          

Mim'.  

Arrependa-se, digo arrepender-se. Arrependa-se, o relógio está       

correndo. A hora está atrasada. Volte para mim, filhos sem fé. Faça o que é               

certo em Meus olhos. Entregue a sua vida. Entregue o seu orgulho. Entregue             

todos os seus caminhos. 

Eu sou o SENHOR. 
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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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Valery Maurice, [14.12.19 12:37] 

NAO PODENMOS CANSAR DE FALAR 

AS VEZES DA CANSACO  

🔥🔥🔥 

......... 

FILHOS 

NINGUEM OUVE 

OU PARECE QUE N/ INGUEM OUVE 

MUITOS OUVEM FAZEM SE DE SEENTENDIDOS 

E MAIS FORTE O DESEJO DO SEU CORACO DE MOMENTO 

MAS NO MOMENTO DA AFLICAO MUITOS IRAO SE LEMBRAR DAS PALAVRAS 

AS SEMENTES EM MUITOS BROTARA  

PARA MUITOS SERA A DECISAO FINAL PARA SALVACAO 

PARA OUTROS ....a escolha do engano 

TUDO ESTA NA ESCOLHA QUE FARAO 

.... 

REDES DE SALVACAO SAO LANCADASPOS MWUS FILHOS 

PELOS MEUS PROFETAS 

PELOS MEUS PQUENINOS 

DIGO HOJE 

NAO SE CANSEEM  

DE CLAMAR  

DW PWRSEVERAR 

DE ANUNCIAR O MEU AMOR 

POR TODOS 

DE ANUNCIAR A.MENSAGEM DA SALVACAO 

IDE 

IDE 

IDE 

E PREGAI A TODA CRIATURA 

GRANDESCE PEQUENOS 

IDE 

ANUNCIAI A SALVACAO A TODOS 

ANUNCIA QUE A ANCORA IRA SUBIR 

O BARCO IRA PARTIR 

MAS TENHO BOTES DISPONIVEIS PARA AS ULTIMAS COLHEITAS 

COLETES SALVA VIDAS 

FILHOS VOS FALO OR PARABOLA  

ENTENDEM???? 
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IDE NAO VOS CANSEIS  

TRABALHADORES DA ULTIMA COLHEITA 

SE REUNEM PELO.MUNDO AFORA 

CADA UM PREPARADO COM DONS DIFERENCIADOS 

O MUNDO VERA A MANIFESTACAO DOS MEUS ESCOLHIDOS 

O CEU  

A TERRA  

E DEBAIXO  

DA TERRA SERA ESTREMECIDO  

VERAO QUAO GRANDE E IMENSO É O MEU AMOR POR TODOS 

MAS PARA AQUELES CUJA PALAVRA FINAL É NAO  

MINHA BALANCA IRA PESAR 

A MINHA MAO IRA PWSAR PARA OS PROFANADORES 

FARISEUS 

ESCARNECEDORES 

AI 

AI 

AI 

MUITOS ESTAO A POSTOS PARA SE ESCONDEREM 

ACASO NAO VEJO EU 

AS PROFUNDEZAS DA TERRA ? 

ACASO NAO VEJO EU QUEM SAO? 

ACASO ALGUMA COISA SE OCULTA.NO UNIVERSO QUE EU CRIEI? 

CEGOS !!!! 

Fizersm suas escolhas 

Muitos chamados grandes na terra,escolheram a bandeja 

 Preferem o lbrilho a uma saco de pano 

Que seja feita cnforme o desejo d swu coracao 

Mas havera.muito ranger de dentes,muitos pedirao agua e nao havera quem           

lhes saciei a sede 

EU SOU  

A AGUA VIVA  

E TODO AQUELE QUE BEBER DESTA AGUA JAMAIS TERRA SEDE 
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FILHOS AQUWLES QUE ESCOLHEM HOJE  

A AGUA VIVA  

ABRO EU  

A FONTE DESDE O MEU MAIS ALTO TRONO 

SEJA DERRAMADO EM PLENITUDE NA VIDA DECAD CORACAO SINCERO 

VOS AMO  

MEUS ELEITOS  

COM AMOR ETERNO 

🔥🔥🔥  

YESHUA RAMASHIA 

🔥🔥🔥 
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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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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 

1 
156



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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Transcrição da mensagem dada para a irmã Valery Maurice no dia 24 de             

dezembro de 2019. 

 

MEUS FILHOS CONTINUAM SENDO DESOBEDIENTES! 

 

Rebeldes, desobedientes, assim são muitos. 

Não sabem eles, que as mesas que colocam na suas casas são mesas para              

baal? 

Não sabem eles, que cada mesa com farturas nas vossas casas representam            

altares para baal? 

Fazeis oferendas a entidades que nem conheces. Eis que o mundo jaz no             

engano, mas eis que é chegada a hora de despertar os meus, de tirar das               

correntes, de tirar do engano, mesas para baal. 

Eis que falo nesta tarde! 

 

Yeshua Hamashia 

 

Arrependam-se! 

Arrependam-se! 

 

Atos dos Apóstolos 3:19 

Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados           

sejam cancelados. 

 

1 João 5: 19 

Sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo jaz no maligno. 
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Fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/i-have-ordained-your -steps 

 

Palavra recebida em 2 de janeiro de 2020 

 

Escrituras: 

 

Salmo 139 

Jeremias 1:4-12 

João 1:9-14 

Provérbios 3:5-6 

 

Eu Tenho Ordenado Seus Passos 

 

Assim diz o Senhor ... 

 

Meus queridos filhos, meu amor duradouro por cuidar de você nunca           

terminará. Pois meu amor dura para sempre. Eu nunca vou te deixar, nem             

te abandonar. Você não é como órfão perdido no deserto. Você não está             

sendo abandonado, nem descartado como nada. Pois observei cada passo          

que você deu. 

Todos os seus passos ordenados para a sua vida estão escritos em            

Meu livro, antes de você ser criado, no lugar secreto, onde Eu vi seu corpo               

ainda não formado. Desde o começo, mesmo antes da fundação da terra, Eu             

te conheci. 

Eu te separei para ser meu filho. Você é meu filho. Uma criança             

nascida de cima. Uma criança querida antes de você respirar pela primeira            

vez. Eu criei você, cada parte do seu corpo, com cuidados minuciosos e             

precisão exata.  

Eu sou soberano, rei de todos os reis. Eu sou o Senhor, Senhor de              

todos os senhores. Antes de Mim, não há outros deuses. Não, nem um. Eu              

sou o criador e possuidor do Céu e da Terra. Eu sou o Deus de Abraão,                

Isaque e Jacó. Eu sou suficiente. Até uma parte da minha bondade é             

suficiente.  

Você tem sido julgado. Você tem sido testado pelo fogo de muitas            

aflições. Onde você está agora é onde Eu o ordenei. Cada passo que você              

deu ao longo de sua vida, foi ordenado por mim.  

Enquanto você caminhava, quando caía e tropeçava, sempre estive ao          

seu lado. Onde você pensou que não tinha como sair, que não tinha saída,              

nas suas circunstâncias, Eu abri uma porta invisível para você entrar. O anjo             

da morte tem saído. Mas eu lhes digo, meus filhos: aqueles que acreditam             

em mim nunca morrerão. 
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Em Mim está a vida, até a vida eterna. Vocês são Meus filhos. Vocês              

são filhos que vencerão. Os espíritos da minha vitória te rodeiam, pois você             

não Me escolheu, eu escolhi você. Sim, eu escolhi você desde a fundação do              

mundo. Não apenas observei e guiei cada passo, como também lhe dei            

minha mão para levá-lo a todas as situações.  

Eu não sou um Deus de becos sem saída. Eu não sou um Deus que               

esmaga toda a esperança em você. Coloque sua esperança em mim, Meus            

filhos. Pois você chegou até aqui pela minha mão e pelo meu braço forte.              

Não recue agora, pois eu o fortalecerei ainda mais. 

Vou criar novas portas e portões. Caminhos desconhecidos devem         

abrir. Passagem clara, sem obstáculos, e os lugares difíceis, suavizados.  

 

O Senhor continua dizendo ...  

 

Fontes das águas vivas estão disponíveis para você agora. Águas          

claras e frescas. Você só precisa me perguntar e eu lhe darei tudo o que               

você precisa. É preciso muita humildade estar diante de mim, para pedir de             

Mim, depender da minha bondade. Venha até mim agora. Não recue nos            

seus próprios caminhos, pois, se o fizer, será deixado para trás.  

Os que ficaram para trás fizeram essa escolha por causa do orgulho.            

Medo do homem. Muitos serão deixados para trás porque se recusaram a            

obedecer aos Meus mandamentos de amor e ao Meu caminho de santidade. 

Eles tropeçaram sobre pedras, sobre grandes pedras. Sobre pedras e          

pedregulhos porque eles se recusam a andar no Meu caminho. Eles se            

recusam isso por causa de seu orgulho. 

A encruzilhada está aqui agora. Este é o dia da junção do tempo para              

continuar caminhando Comigo com humildade ou correndo pela estrada         

larga que leva à destruição. 

Eu tenho feito muitos testes. Teste para ver o motivo e o coração de              

cada pessoa por Me seguir. 

Você Me serve por causa do medo? Você anda comigo no testemunho            

de outra pessoa? 

Você anda em conflito contra Mim? Você anda com raiva,          

ressentimento, falta de perdão em relação às pessoas ao seu redor? Em            

relação aos seus irmãos e irmãs? Você me rejeita porque não gosta de             

receber Minhas mensagens dos Meus profetas? Você rejeita a Minha Palavra           

porque não a entende? 

Salomão pediu mais sabedoria do que riquezas. Hoje, meu povo pede           

riquezas nesta vida. Eles pediram posição. Eles buscam vanglória. Eu digo a            

verdade, eles já receberam a sua recompensa agora. 
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A encruzilhada está aqui agora neste dia. Mais um passo em seus            

próprios caminhos te levará a junto de muitos que estão enganados. Uma            

vez aqui, você não será capaz de distinguir Minha voz. Estará perdido, até             

aquela única vez que você Me ouviu. 

Hoje é o dia de escolher a quem você deve servir. Há um caminho              

esquerdo e direito. Existe um caminho sagrado outro profano. Existe vida           

eterna ou destruição eterna. Não há mais atraso. Eu usei meus mensageiros            

e profetas apenas para avisar. Eles falam por mim. Por que você ataca os              

meus ungidos, que apontam você para Mim. Sim, eles apontam como uma            

bússola de volta ao único Deus. O único Deus verdadeiro. Seu único            

Salvador.  

 

O Senhor continua ... 

 

Todas as palavras deles vem de Mim. Como escolho exibir, como           

escolho trazer o cumprimento da minha Palavra, é somente por Minha mão.            

Enquanto eles falam, estou observando para ver a Minha Palavra ser           

cumprida.  

Muitos de vocês rejeitam porque não me procuram. Você continua          

sempre a procurar o conselho do homem, primeiro.  

O fogo está chegando, meu povo. No entanto, mesmo nisso você não            

acredita. Como o fogo chegou a Jó, assim será com você.  

Você rejeita porque não acredita em mim. Nem na Minha palavra. Eu            

digo que você está em uma maldição de ninhada de víboras. Até os cães              

procuram as migalhas debaixo da minha mesa. No entanto, digo a você o             

seu estado nesta hora, pois Eu sabia desde o início os passos que você              

tomaria. 

Escolha neste dia, nesta hora, a quem você irá servir.  

Para o meu precioso cordeiro, quebrado como pedaços de cerâmica,          

continue andando humildemente diante de Seu Deus. Continue a seguir o           

caminho certo. Ele é estreito. Ele é bem dificultoso, mas andarei contigo. Eu             

te carregarei sobre meus ombros.  

Sim, ordenei que muitos deixassem o caminho da justiça para o           

caminho amplo, pois os tesouros deste mundo eram tentadores demais para           

que desistissem.  

Aqueles que abandonaram tudo pelo meu evangelho, pelo meu reino,          

continuarei a guiar, pois fui adiante de você.  

Digo a vocês, meus preciosos filhos, confiem no Senhor de todo o            

coração e não se apoiem no seu próprio entendimento. E em todos os seus              

caminhos, Me reconheça e farei seus passos seguros. 
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Eu, Jesus, declaro a vida para você hoje. Escolha, escolha neste dia a             

quem você deve servir! 

Antes de Abraão existir, EU SOU. 

4 
163



Transcrição do sonho dado a irmã Valery Maurice no dia 26 de dezembro de              

2019. 

Obs: O noivo não é o Pai. O casal representa a Noiva do Senhor, tanto               

homem como mulher. 

SONHO: 

 

Havia uma noiva a se preparar para se casar. Mas tudo era simples, vestido              

simples, cabelo arrumado, preso e jogado pra trás. Tinha um buquê de            

flores nas mãos, mas em lugar da flores, haviam botões de roupas azuis e              

rosas. 

A mãe da noiva usava um vestido preto. 

O casal de noivos eram do mesmo tamanho, estatura baixa. 

Em um certo momento a noiva sobe uma escada na vertical, parecia que             

havia esquecido algo no quarto e estava a buscar, quando a mãe vai no              

lugar dela e no meio da escada, a mãe se desequilibra e cai. 

 

DISCERNIMENTO DADO PELO ESPÍRITO SANTO A PASTORA NILVA: 

 

A NOIVA: 

Vestido bem simples e sem adornos no cabelo, as noivas não estão            

empolgadas para o casamento. Os botões que eram para serem de flores,            

são botões de roupas. A noiva precisava estar num nível mais elevado, mais             

alto para passar o ensinamento. Ela está num nível baixo, como irá ensinar             

a família dela? 

 

MÃE DA NOIVA: 

Representa nossos familiares e nossos amigos. Estava vestida de preto,          

estava de luto. Ela não entende qual cerimônia de casamento ela está.            

Porque ela não conhecia o noivo. A filha não havia apresentado o noivo. 

 

A QUEDA DA MÃE DA ESCADA: 

Foi no lugar da noiva buscar algo, se desequilibrou e caiu. 

Estamos em uma fase de fazermos a obra pela metade. Não temos            

compromisso sério e fazemos com desleixo. 

 

Temos apresentado nosso noivo a nossa família e amigos? 

Temos apresentado nosso noivo aos convidados da festa? 

Cadê o evangelho de Cristo que estamos passando? 

O que estamos passando? 
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Que tipo de alimento que recebemos direto do Pai, estamos passando para            

essas pessoas? Pessoas que estão sendo representadas pela mãe, elas estão           

de luto. 

O nosso casamento para eles é uma tristeza, eles nem conhecem o noivo. 

Eles nos vêem dia e noite buscando algo que eles não entendem. 

Estamos mostrando o motivo de buscarmos a santidade? 

O que estamos assistindo? 

O que estamos falando? 

Temos mostrado o motivo que o Pai tem nos pedido para nos preparar? 

Qual é na nossa posição como noiva diante da nossa família e das pessoas              

ao nosso redor? 

A vinda do noivo é próxima e esse casamento irá se consolidar logo! 

 

Essas são as perguntas que temos que fazer. 

 

MESMA ESTATURA BAIXA DOS NOIVOS: 

Normalmente o noivo é mais alto que a noiva. 

Aqui há uma inversão de valores que está acontecendo no mundo. 

Hoje às mulheres não entendem o significado da palavra submissão. Que           

seria uma auxiliadora do lar. 

As esposas querem mandar nos maridos e muitos casamentos tem se           

destruído por essa razão. 

O homem perdeu o papel de progenitor, de cuidador da sua família. 

 

Shalom 

 

Marcos 16:15 

E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. 

 

Efésios 5:22-23 

As mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor,pois o           

marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da Igreja, seu corpo, da                

qual ele é o Salvador. 
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Fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/trust-in-god-believe-also-in-me 

 

Palavra recebida hoje à noite em 4 de janeiro de 2020. 

 

Escrituras: 

 

João 14:1-14 

Apocalipse 2:1-7 

Apocalipse 3:14-22 

Salmo 139:1 

Jó 10:6 

Salmo 17:3 

 

 Confie em Deus, Acredite Também em Mim 

 

Ok, estas são as palavras do Senhor que me escreveram esta tarde ... 

 

Há um caminho que parece certo ao homem, mas leva a morte. Meus             

filhos, muitos estão correndo na direção errada. Eles fazem isso porque           

medem sua vida, suas ações, pelos ensinamentos dos homens. 

Eles preferem as palavras suaves de língua-de-prata, mas nunca         

peneiram seus próprios pecados e vir a Mim porque Eu sou o Caminho, a              

verdade e a vida. Eu sou um Deus que pesa todos os pensamentos e ações               

em minha balança em santidade e justiça. 

Sim, existe um caminho que parece certo para o homem, mas leva à             

morte, decepção e finalmente destruição. Pois, meu primeiro mandamento é          

amar o Senhor, seu Deus, com todo seu coração, alma, mente e força, e              

amar o próximo como a si mesmo. Estou procurando muitos corações para            

ver se eles realmente me amam. Estou sondando muitos corações para           

examinar e testar para ver se você me obedecerá diante do homem. 

Eu conheço você, mas muitos que professam Me conhecer, não me           

conhecem. Esta é a verdade porque, como está escrito naquele dia, muitos            

clamarão: 'Senhor, Senhor não profetizamos em seu nome? Não expulsamos          

demônios em seu nome? Mas digo a verdade: declararei que, apesar de            

conhecer todos os seus caminhos hipócritas, anunciarei diante do trono de           

meu pai. ' Eu nunca te conheci'. 
Minhas ovelhas conhecem a Minha voz. Eles permitem que a minha           

Palavra da Minha boca transforme e renove suas mentes. Nisso e nisso            

somente, você poderá testar para ver e fazer a vontade do meu Pai             

Celestial. Meus caminhos são puros. Meus caminhos são santos. Minhas          
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maneiras estão aqui para elevá-lo mais alto, para que você possa ouvi-Lo,            

Àquele e único filho. 

Declaro neste dia, diz o Pai, 'ouça-O'. Não ataque o meu Sentinela na             

torre. Não fales mal dos Meus profetas. Pois digo a verdade que esta é              

minha graça para você. Esta é a minha misericórdia eterna. Com Jó, Eu não              

dei esse aviso. Tome notas, mesmo que pelos meus olhos vi Jó andando em              

justiça perante minha face, Eu permiti que Satanás o testasse e o            

peneirasse, ainda mais - Testes maiores, peneiração intensa com         

examinação minuciosa.  

Sondar dentro dos lugares remotos e escuros do seu coração e mente            

é a minha Misericórdia. É o Meu amor. Pois nenhuma pessoa má, nem             

mentiroso, nem assassino, nem cobiçoso, nem qualquer pessoa que colocar          

um ídolo perante na minha frente, diante de mim, entrará no Reino de Deus. 

Assim como na linha de dominós, muitos cairão, um após o outro,            

porque sua caminhada é ainda mais má do que aqueles que vivem no             

mundo. Eu te digo a verdade que os pecadores, os doentes, as prostitutas e              

todos aqueles que verdadeiramente arrependeram de seus pecados, estão         

entrando agora no Reino de Deus. 

Oh Gálatas tolos! quem te enfeitiçou? Embora muitos de vocês          

acreditem, vocês permanecem com os injustos - aqueles cheios de vaidade           

fingida. Você ama os louvores dos homens, em vez dos louvores do Seu pai. 

Para aqueles que substituíram as obras que faziam para mim com           

amor e devoção. Eu digo a você, 'arrependa-se’, considere o quão longe            

você tem caído. Você se afastou da graça. Você está se separando e fazendo              

suas coisas, em vez de ficar parado, diante de Mim. 

Arrependa-te pois você tem caído. Retorne ao seu primeiro amor. Se           

você não se arrepender, removerei seu candelabro. Para aqueles que ainda           

continuam a servir Mamom, o que você ganhou foi um lugar no inferno.             

Você não pode servir a Deus e a Mamom. Eu exijo um povo que com               

santidade confie em Mim. Por acaso não sou Jeová Gire? [Jehovah-jireh]           

[Jireh significa o Senhor proverá] . Muitos de vocês economizam seu dinheiro           

para um dia chuvoso. Eis que as inundações estão aqui, mas você não             

percebe. 

As tempestades estão à porta de sua casa. Seus carros, suas férias e             

suas reservas não lhe ajudará. Tudo perecerá com você e sua família. Você             

é igual àqueles que cobiçaram todas as coisas que pertencem a Mim. 

Essas coisas dedicadas, coisas que você escondeu em seu coração,          

serão todas tiradas de você. Que evangelho você pregou? Todos os seus            

atos foram sido vistos publicamente. Todas as suas orações hipócritas ao           

homem, que te levantou à iniquidade, você é pior do que aqueles que não              

Me conhecem neste mundo. 
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Seus pecados estão diante de você, mas mesmo assim você não           

percebe. Mas, para os Meus preciosos filhos verdadeiros, aqueles que andam           

humildemente diante de mim em espírito e verdade, tenho visto suas           

orações em segredo diante de Meu Pai. Eu tenho visto você dar todo o pouco               

que você tem em segredo. Eu te digo a verdade: Seu pai está prestes a               

recompensá-lo abertamente na glória do Pai. 

Aqueles que tem repartido sua última refeição com quem tem fome,           

aqueles que abriram suas casas para pessoas estranhas, aqueles que deram           

um copo de água fria a um dos meus pequeninos por minha causa,             

certamente não perderão suas recompensas. 

Eu falo para vocês, Meus filhos abençoados, vocês tem corações puros           

e voc6es verão Deus. Abençoado seja todos aqueles que buscam primeiro o            

Reino de Deus em vez de riquezas; grande será a sua recompensa no céu. 

Eu te digo a verdade, minhas amadas noivas, você andará por           

qualquer caminho porque tudo é possível com Deus. Aqueles que oraram           

pelos entes queridos se regozijarão quando Eu, Eu mesmo, for me encontrar            

com eles. 

Por acaso não te falei que você só precisa ficar quieto!. Por acaso não              

falei que você só precisa ter fé como uma semente de mostarda? Não             

declarei que esta batalha pertence ao Senhor. Sim, de fato, são apenas um             

pequeno grão de areia de promessas da minha bondade para com aqueles            

que Me amam. 

Me coloca primeiro. Ame o Senhor, teu Deus, com todo o seu coração             

significa que você está no Meu reino. Meu reino é de cima. Aqueles que              

pertencem a mim são nascidos de Deus. Você está preservado, selado, você            

é meu, você é estimado e Eu esbanjarei todo Meu amor, toda minha             

bondade, toda minha proteção estão sobre você. 

Você está sentado nos céus. Isso é verdade. Chegou o tempo das            

bênçãos em abundância para aqueles que são obedientes e Me amam. O            

tempo também chegou onde haverá a eliminação e a remoção daqueles que            

usaram o nome de Deus em vão.  

Pois eles são as pessoas que pertencem à vaidade das vaidades.           

Portanto, atenção a todos que tem ouvidos para ouvir, escute e ouça o que o               

filho, Jesus Cristo, está dizendo. 

Minha investigação está aqui. Minha peneiração. Minha santa        

separação é agora. Oh, como eles vão chorar e lamentar, porque rejeitaram            

a oferta da Vida. Eles rejeitaram o caminho da verdade. Eles rejeitaram            

Àquele e único filho do Pai, que está cheio de graça e verdade. 

Tudo o que foi escrito será cumprido. O dia do encerramento está            

próximo. A contagem regressiva final. A cortina final está para cair sobre            

aqueles a quem direi 'Nunca vos Conheci '.  
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Aos meus remanescentes, às minhas noivas, aos meus preciosos filhos          

e filhas de Deus, Eu digo que fiquem quietos e saibam que Eu Sou Deus.               

Saiba que a batalha pertence ao Senhor. Não saia de sua posição até Eu              

mandar você sair. Nisto, você verá as muralhas de Jericó e muitas fortalezas             

cairem e desabarem. 

Somente por minhas mãos, trarei sua família para o Meu reino. O fogo             

está chegando. Tempestades estão à porta.  

Eis que você observará somente com seus olhos o que Eu farei com os              

iníquos. 

Então, fiquem quietos meus filhos, embora a terra se mova, você verá            

a mão de Deus sobre você, e na vida de suas famílias.  

Acredite em Deus. Acredite também em Mim. Permaneçam firmes,         

Meus filhos, pois Eu estou aqui. Eu estou aqui. O EU SOU está aqui. 

 EU SOU QUE EU SOU.  

Acreditam! Confie em Deus! Acreditem também em Mim. 

Eu sou Jesus 
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Fonte: https://444prophecynews.com/are-you-ready-to-die-for-your-king-margaret-blake/ 

 

 

 

Você está pronto para morrer por seu rei? 

 

6 de Janeiro de 2020, 04:16 

 

Você está pronto para morrer por seu rei? Você está pronto para            

perder tudo por seu rei? Até suas vidas? Pois em verdade vos digo que o dia                

que se aproxima, rapidamente, o que está escrito nas páginas da Minha            

Palavra, e que parece para muitos um futuro distante, logo se manifestará. 

Mas muitos de vocês nem sequer leu sobre o que Minha Palavra fala.             

No entanto, dentro dela, está contido tudo o que você precisa saber e             

entender para passar pelos eventos vindouros na Terra. 

Agora é a hora de ter o conhecimento e o entendimento de que você              

precisará para permanecer em fé contra seus inimigos e os poderes das            

trevas. Como você pode esperar prevalecer se você é fraco em saber e             

entender o que Minha Palavra diz? Você se incomoda em vestir a armadura             

que Eu lhe dei na Minha Palavra? Muitos de vocês ainda têm uma mente tão               

carnal que a mera menção à armadura e imediatamente pensam na           

armadura física dos dias passados. Mas eu lhe digo, seu inimigo é espiritual             

e feroz, e essa ferocidade se manifestará em atos altamente malignos de            

brutalidade e destruição. 

Não se iluda. Você não pode combater este inimigo apenas por meios            

naturais. Você acha que você pode se esconder? Não haverá esconderijo           

seguro, exceto em Mim.  

EU SOU o lugar secreto dos MAIS ALTOS. Meus anjos respondem à            

minha palavra falada. Se você não conhece a Minha Palavra, como eles            

devem agir em seu nome, se você não pode liberar a Minha Palavra falando              

isso? 
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Se você lesse a Minha Palavra por si mesmo, em vez de receber ela              

dos líderes de igrejas, em breve receberia uma abundância de entendimento           

sobre tudo o que precisa saber e ser capaz de fazer.  

Mas muitos de vocês deixam seu aprendizado espiritual para os outros           

para ensiná-los e, então, tratam a Minha Palavra como uma piada, onde            

você escolhe o que é mais agradável aos seus gostos e desgostos, e àquilo              

que agrada seus ouvidos e encanta sua audição. 

Eu lhes digo agora que sua falta de interesse e zelo por se aproximar              

de Mim é bastante desanimadora, pois vejo tudo e sei tudo. A menos que              

você leve a sério a Mim e a Minha Palavra, isso não será muito seguro para                

você e sua família.  

Que parte da oração a meu pai que Eu lhe dei, que você não entende?               

Por que você não ora e divulga diariamente, juntamente com outras           

escrituras da Minha Palavra que lhe trarão grandes benefícios? 

Em verdade, digo que chegou a hora de adquirir coisas que não são             

necessárias em sua vida. Somente aquilo que é necessário você deve pedir a             

Meu Pai. Pois, o que não é necessário, não será dado. Muitos de vocês não               

têm idéia do sofrimento; não tem idéia de não ter as coisas e não tem idéia                

do trabalho manual. No entanto, Eu lhes digo, os tempos que estão se             

aproximando rapidamente trarão tudo isso e muito mais dificuldades à sua           

porta. Qual será a sua resposta? 

O que é tão difícil de entender nisso? Vou lhe dizer qual é a              

dificuldade. Muitos de Meu povo não sabem o que precisam saber porque            

estão contentes com o estilo de vida que foram propagados por seus líderes             

e comunidades da igreja, e por sua própria apatia para ir além do conforto              

de suas vidas condicionadas. Como avestruzes com a cabeça na areia, você            

se recusa a ver o que está acontecendo descaradamente ao seu redor. 

Coloquei meus vigias na parede que emitem os alarmes e liberam os            

avisos. O tempo para avisar não é à vista do inimigo, mas quando há              

conhecimento de um inimigo. E quando houver conhecimento dos planos do           

inimigo, isso deve ser divulgado em tempo hábil, para que todo os planos             

necessários e proteção possam ser implementados.  

Meu povo! Meu povo! Meu coração lamenta por aqueles que não           

prestam atenção às advertências de Meus vigias e por aqueles que nem            

sabem que advertências foram dadas. 

O mundo é um lugar cego e o barulho acontecendo são diabólicos,            

criando todo tipo de distorção e depravação. O ar é tóxico e sujo, e o caos                

da agenda desenfreada do politicamente correto, neutraliza todas as formas          

de decência e capacidade de bom senso.  
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Você deve se libertar do mundo e se voltar para Mim. Sair do mundo e               

o fedor e a sujeira de seus sistemas e processos. O que está segurando              

você? 

Por que você demora? Você será levado com o mundo se continuar            

indeciso entre Meu Reino ou o mundo. 

Minha fidelidade é um escudo. Um escudo para você. Eu defenderei           

ferozmente aqueles que são Meus. Mas, nem Eu posso interferir com sua            

liberdade de escolha. Você deve escolher por si mesmo a quem você servirá. 

Não fique sentado em cima do muro. Se não escolher é a mesma coisa              

de escolher. E eu disse na Minha Palavra que eu vomitarei da minha boca se               

você estiver morno. Portanto, não seja morno. Pare de sentar em cima do             

muro como se você tivesse todo o tempo do mundo.  

O tempo não pode ser contado. Em breve, o tempo restante será            

preenchido com medo e caos. E pode ser tarde demais para você escolher             

então. Escolha agora viver para Mim e receber a abundância da Minha graça             

para prover e manter você. A minha mão está estendida para você por             

enquanto; mas em breve segurará a espada da minha força em batalha.            

Escolha. Me Escolha! Viva. Viva para Mim! 

Eu sou Jesus. Seu REDENTOR e seu REI. 

 

Apocalipse 17:14 

Apocalipse 19:16 

Provérbios 19:8 

Provérbios 2:6 

Mateus 7:24 

Salmo 90:12 

Romanos 8: 1-10 

1 Coríntios 2 

Salmo 91 

2 Timóteo 4:1-4 

Mateus 6:9-13 

2 Timóteo 2 

Mateus 6:19-21 

Isaías 62:6-7 

Ezequiel 33:1-9 

Apocalipse 18:4-5 

Apocalipse 3 

1 Timóteo 6:2-16 

Deuteronômio 30:15-20 
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Transcrição da mensagem dada para a irmã Valery Maurice no dia 02 de             

janeiro de 2020. 

 

AINDA HÁ TEMPO! 

 

Tempo de renovo! 

Tempo de rescisão! 

Tempo de restituição! 

Meus filhos, quem sois vós na minha presença? 

Quem sois vós na minha presença? 

Quem sois vós na minha presença? 

São momentos de decisões finais. 

Muitos fizeram votos, muitos fizeram plano, muitos fizeram objetivos de          

estarem na minha presença de adorar mais, de jejuar mais, de ler mais a              

minha palavra. 

Quem sois vós na minha presença? 

Oh tu que dormes! 

É tempo de decisão final, é tempo de reconstruir o altar, de reconstruir a              

aliança. 

Ainda há tempo! 

Eis que falei. 

 

Yeshua Hamashia 

 

Eclesiastes 3:1 

Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito             

debaixo do céu. 

 

2 Samuel 24:18 

Naquele mesmo dia Gade foi dizer a Davi: "Vá e edifique um altar ao Senhor               

na eira de Araúna, o jebuseu". 
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Transcrição da mensagem dada para a irmã Valery Maurice no dia 03 de             

dezembro de 2020. 

 

GRATIDÃO 

 

Seja grato! Gratidão! 

Meus filhos, olhem a vossa volta, na vossa casa. Muitos tem um teto, tem              

roupa, tem calçado, tem comida. 

Eis que vem dias difíceis! 

Agradeça pelo que lhe foi dado. 

Agradeça pelo que tens, seja grato pelo sopro de vida, pela família, pelos             

filhos, pelos netos. 

Tudo vem do Pai e tudo volta para o Pai. 

Seja grato! 

Gratidão em tudo, pelo dia e pela noite, pelo dormir e pelo levantar, pelo              

caminhar e pelo andar, até nas provações, seja grato. 

O Pai que ama corrige seus filhos. 

Meu filho Jó falou: "Havemos de receber as coisas boas e não havemos de              

receber as coisas más"? 

O mesmo Pai que te afaga no momento do erro é o mesmo Pai que te                

corrige. Porque ama a todos e a todos abençoa. A todos ama com amor              

igual. 

Derramo do meu amor no dia que se chama hoje, a todo aquele que aceita,               

a todo aquele que abre a porta do seu coração para que meu amor e Espírito                

invada seu coração. 

Basta que tu digas: Sim eu aceito! 

 

Shalom 

Com amor eterno 

Yeshua Hamashia 

 

1 Tessalonicenses 5:18 

Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus             

para vocês em Cristo Jesus. 

 

Salmos 136:1 

Deem graças ao Senhor, porque ele é bom. 

O seu amor dura para sempre! 

 

Jó 2:10 
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Porém ele lhe disse: Como fala qualquer doida, falas tu; receberemos o bem             

de Deus, e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus                

lábios. 

 

Ezequiel 36:26 

Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês; tirarei de               

vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. 
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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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Transcrição da mensagem dada para a Pastora Nilva semana passada, mas           

autorizado a postar hoje 05 de janeiro de 2020. 

  

MILAGRES 

 

Não se espantem com os milagres que vcs estão vendo ou fazendo em nome              

do senhor Jesus Cristo.  

Pois farão ainda maiores, o Senhor Nosso Pai tem derramado uma unção            

especial sobre a vida dos seus filhos que tem se dedicado como servo fiel              

nesse tempo. 

Essa unção já começou a ser derramada e irá surpreender a muitos e muitos              

verão e se converterão e muitos não acreditarão no que seus próprios olhos             

estarão vendo. 

Pois a unção de muitos aumentarão. 

Sim, está sendo derramada uma unção nova sobre aqueles que querem           

mais intimidade com o Senhor, para todos aqueles que querem mais           

intimidade com o Pai, que tem recorrido ao FILHO através do Espírito Santo.  

Só assim nossas orações serão alcançadas. 

 

Yeshua Hamashia 

 

 

Salmos 100: 4-5 

Entrai por suas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de               

adoração; exaltai-o e bendizei o seu Nome! 

 

Porquanto o SENHOR é bom e seu amor leal dura para sempre; sua             

fidelidade acompanha todas as gerações. 

 

João 14: 6 

Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade, e a vida; ninguém vem             

ao Pai, senão por mim. 
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Fonte: https://444prophecynews.com/sorrow-after-sorrow-glynda-lomax/ 

 

 

Tristeza Após Tristeza 

 

Meus filhos, a vida que vocês conhecem na América acabou. Os ventos            

da mudança estão soprando, e a cada brisa você verá mais mudanças. Você             

entrou profundamente no tempo das dores e a tristeza abrangerá sua terra            

agora. Uma tristeza após outra tristeza e outra tristeza. As dores           

continuarão deste tempo até o fim de todas as coisas. 

À medida que os ventos da mudança estão soprando por toda a terra             

agora, você deve se preparar para enfrentar o inesperado. Tudo o que Eu te              

profetizei na Minha Santa Palavra (no final) está começando. Prepare seus           

corações. Todo o Céu está assistindo quando o fim de todas as coisas se              

aproxima rapidamente. 

 

Hebrews 12:1-3 

● 1 Portanto, vendo que também somos cercados por uma nuvem de           

testemunhas tão grande, deixemos de lado todo peso, e o pecado que            

tão facilmente nos assusta, e corramos com paciência a corrida que           

está marcada diante de nós, 

● 2 Olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé; quem pela             

alegria que lhe foi proposta suportou a cruz, desprezando a vergonha,           

e está assentado à direita do trono de Deus. 

● 3 Pois considerai aquele que suportou tal contradição dos pecadores          

contra si mesmo, para que não se cansem e desmaiem em vossas            

mentes. 

Matthew 24:4-10 

● 4 E Jesus, respondendo, disse-lhes: Guarda que ninguém vos engane. 

● 5 Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo; e            

enganará a muitos. 
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● 6 E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras; vede que não vos              

perturbeis; pois todas essas coisas devem acontecer, mas o fim ainda           

não está. 

● 7 Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino; e            

haverá fomes, pestilências e terremotos em diversos lugares. 

● 8 Todos estes são o começo das dores. 

● 9 Então vos entregarão para ser afligidos, e vos matarão; e sereis            

odiados de todas as nações por causa do meu nome. 

● 10 E então muitos serão ofendidos, e trairão um ao outro, e se             

odiarão. 
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Transcrição do sonho recebido por uma irmã do grupo Os Mistérios de Deus             

no dia 10 de janeiro de 2020. 

 

SONHO 

 

A paz do senhor Jesus Cristo meus amados irmãos.  

Tive um sonho agora pouco, que eu e ía me casar e sendo a NOIVA era                

responsável por mandar fazer um bolo. 

Estava cotando o valor do bolo pois tinha que ser um bolo bonito, saboroso e               

de três andares, mas não precisava ser grande, pois os convidados não            

eram muitos, eu estava com pressa pois faltavam apenas dois ou três dias. 

Não me recordo ao certo, mas eu estava bem cansada pois já estava tudo              

pronto, e enfim consegui encomendar o bolo, foi do jeito que eu queria, era              

um bolo de frutas, já havia provado, mas para conseguir comprar esse bolo,             

lutava muito.  

Tinham cães pitbull e rotwailers que tentavam me pegar, mas notei que não             

poderiam chegar perto de mim, até para a pessoa que ía fazer o bolo. Eu               

tinha que repreender aqueles cães para ela conseguir chegar no lugar onde            

seria o casamento.  

Fim do Sonho.  

 

DISCERNIMENTO DO SONHO PELO ESPÍRITO SANTO  

 

Notei que eu tinha que orar para cada atitude que iria ocorrer, pois aqueles              

cães eram demônios que tentavam avançar nas pessoas que estavam          

responsáveis pelo bolo, porque provavelmente, elas não sabiam repreender         

os demônios ou tinham medo, pois o inimigo das nossas almas se            

aproveitam muito dessas situações de medo. 

 

2 Timóteo 1:7 

Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de               

equilíbrio. 

 

1 João 4:4 

Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em             

vocês é maior do que aquele que está no mundo. 

 

Tiago 4:7 

Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao Diabo, e ele fugirá de vocês. 

 

Provérbio 16:3 Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos              

serão bem-sucedidos. 
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Transcrição da mensagem dada pelo Espírito Santo a irmã do grupo os            

Mistérios de Deus no dia 10 de Janeiro de 2020 

 

NÃO SE ABORREÇAM FÁCILMENTE 

 

Graça e Paz esteja com todos! Vem os levantes e abatem-se as almas. Os              

golpes infundados dos que nos rodeiam trazem dor e sofrimento, enquanto           

o inimigo que é astuto os usa de maldade. Porém nós, que somos filhos da               

Luz, perpetuamos o querer estar na Glória do Altíssimo. E nisto,           

pequeninos, sejam sábios! Hajam de benevolência com todos e sede          

sóbrios. Vigiando e orando constantemente clamem ao Justo que vos de           

discernimento a fim de saberem estar de prontidão para lidar com todo tipo             

de acontecimentos e imprevistos causados a nossa volta. Sejam luz em meio            

as trevas e o mal fugirá de vós !!! Cuidado com aborrecimentos            

desnecessários e perdoem todas as pessoas para que não haja nenhuma           

mácula em vós! Sede santos pois nosso Salvador e nosso Pai que está nos              

céus são santos. Nossa luta não é contra a carne... 

No mais tenham fé de que tudo é para um Bom Propósito. 

 

 

1 Pedro 5:8 

Estejam alertas e vigiem. O Diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como              

leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 

 

1 Tessalonicenses 5:17 

Orem continuamente. 

 

1 Coríntios 14:15 

Então, que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o            

entendimento; cantarei com o espírito, mas também cantarei com o          

entendimento. 

 

Mateus 6:14-15 

Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai celestial também            

perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai celestial não             

perdoará as ofensas de vocês. 
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Transcrição do sonho recebido por uma irmã do grupo Os Mistérios de Deus             

no dia 10 de janeiro de 2020. 

 

SONHO 

 

A paz do senhor Jesus Cristo meus amados irmãos.  

Tive um sonho agora pouco, que eu e ía me casar e sendo a NOIVA era                

responsável por mandar fazer um bolo. 

Estava cotando o valor do bolo pois tinha que ser um bolo bonito, saboroso e               

de três andares, mas não precisava ser grande, pois os convidados não            

eram muitos, eu estava com pressa pois faltavam apenas dois ou três dias. 

Não me recordo ao certo, mas eu estava bem cansada pois já estava tudo              

pronto, e enfim consegui encomendar o bolo, foi do jeito que eu queria, era              

um bolo de frutas, já havia provado, mas para conseguir comprar esse bolo,             

lutava muito.  

Tinham cães pitbull e rotwailers que tentavam me pegar, mas notei que não             

poderiam chegar perto de mim, até para a pessoa que ía fazer o bolo. Eu               

tinha que repreender aqueles cães para ela conseguir chegar no lugar onde            

seria o casamento.  

Fim do Sonho.  

 

DISCERNIMENTO DO SONHO PELO ESPÍRITO SANTO  

 

Notei que eu tinha que orar para cada atitude que iria ocorrer, pois aqueles              

cães eram demônios que tentavam avançar nas pessoas que estavam          

responsáveis pelo bolo, porque provavelmente, elas não sabiam repreender         

os demônios ou tinham medo, pois o inimigo das nossas almas se            

aproveitam muito dessas situações de medo. 

 

2 Timóteo 1:7 

Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de               

equilíbrio. 

 

1 João 4:4 

Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em             

vocês é maior do que aquele que está no mundo. 

 

Tiago 4:7 

Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao Diabo, e ele fugirá de vocês. 

 

Provérbio 16:3 Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos              

serão bem-sucedidos. 
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Fonte: https://444prophecynews.com/instructions-to-the-waiting-remnants-collins-ouma/ 

 

INSTRUÇÕES PARA OS REMANESCENTES EM ESPERA 

14 de Janeiro de 2020 

Collins Ouma 

  

Muita paz e amor para vocês, companheiros soldados de Cristo. Esta é            

outra peça do quebra-cabeça sobre a reunião dos Remanescentes em Sua           

Montanha Sagrada que o Senhor compartilhou durante minha comunhão         

com Ele durante meu retiro de oração com Ele na semana passada. 

Muitos dos meus vasos escolhidos, os Remanescentes, serão        

fisicamente transportados por Mim, exatamente como Eu fiz com Filipe, meu           

servo. Não subestime o Meu poder e os Meus caminhos. Muitos serão            

transportados por Meus Anjos para Minha Montanha Sagrada por Minhas          

ordens e comandos. Quando isso acontecer, não se preocupe com sua           

família e filhos. Alguns vão viajar sozinhos. Alguns serão levados com suas            

famílias. Em cada caso, Eu, o Senhor, decidirei. Há alguns que Eu vou exigir              

e fornecer a eles várias formas de transporte humano, seja por estrada, ar e              

água. Eu vou guiar cada um nessa viagem. 

Quando receber esse comando, cada um dos Remanescentes receberá         

uma visão ou um sonho deles viajando para um lugar desconhecido, para ir             

Me adorar. Isso seria um sinal de alerta para pegar suas coisas e, por fé,               

começar a fazer essa jornada. Você receberá visões e sonhos direcionando           

você aqui. Não hesite uma vez que Meu Espírito Santo comunique isso a             

você. Dê o passo ousado da fé e saia. Como seu pai Abraão, falei com ele de                 

noite e imediatamente pela manhã ele se mudou para a terra da promessa. 

Sou chamado Ancião dos Dias e sou do Antigo, e Eu, o Senhor, não              

mudo nos Meus modos e ações. Sei que isso para muitas pessoas parecerá             

abstrato e bizarro, mas para os vasos escolhidos por Mim, meu Espírito            

Santo lhes dará um entendimento rápido, pois minhas ovelhas conhecem e           

reconhecem minha voz. 

Que cada um esteja pronto e preparado para o movimento e a ação. O              

modo do qual vou comunicar com cada um será diferente e, quando for             

convocado por meio de visão, sonho, declarações proféticas ou no mano a            
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mano com o Espírito Santo, não desobedeça, nem hesite. Nem consulte           

ninguém além de sua família.  

Por um período e um tempo, exigirei que todos vocês aqui sejam            

espiritualmente treinados, capacitados e transformados com a plenitude do         

Meu Espírito Santo e unção, a fim de realizar uma colheita de almas no              

tempo do fim.  

Em algumas áreas, algumas das ausências de Meus Remanescentes         

serão notadas e relatadas como desaparecidas. Não se preocupe com nada.           

Tudo será cuidado por Mim. Durante esses períodos, você estará longe de            

seus entes queridos e familiares. Eles serão sobrenaturalmente cuidados e          

providenciados por Mim. Todas as suas necessidades serão supridas         

sobrenaturalmente. No momento em que o número Eleito foi realizado, eu           

irei pessoalmente para o seu meio e capacitarei você exatamente como           

aconteceu na sala de cima em Jerusalém. 

Ouça isto Meu filho, nem todos os Meus filhos serão escolhidos para            

esta nobre tarefa. Somente uma seção específica de Meus Filhos e Filhas            

receberá esse privilégio de testemunhar por Mim em sinal e 2.  

As seleções são de acordo com a graça e somente Eu conheço os que              

foram escolhidos. Se você não estiver nessa. Que isso não te preocupe. Pois             

ainda te amo e tenho um propósito para você. Eles têm orado            

diligentemente e buscado a Minha face para que Eu manifeste a minha glória             

no meu povo na terra. Eles trarão muitos a Cristo e muitos do seu              

cristianismo frio e morno serão despertados do seu sono através deles. E tão             

grande será a colheita final de alma. 

Shalom e paz. 

Ir. Collins Ouma 

Busia Quênia 
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fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/all-shall-be-resolved 

 

Escrituras:  

João 15 

Colossenses 1 

 

TUDO SERÁ RESOLVIDO 

 

Meu filho, “é para você. Quem está ouvindo, é para você. Jacky disse             

que ... 

 

Meu filho, tudo será resolvido. Todas as suas perguntas respondidas.          

Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Eu sou um Deus que amarra as                   

pontas soltas. Eu sou um Deus que completa negócios inacabados. Eu sou            

um Deus que resolve todas as dificuldades, todas as confusões, todas as            

batalhas, todas as perguntas sem resposta. 

Meus caminhos não são os seus. Meus pensamentos não são os seus.            

Estou te elevando mais alto na mente de Cristo. Eu estou te levantando para              

o Tabernáculo onde você se abrigará sob minha proteção, sob a sombra das             

minhas asas. Eu sei que seu coração dói com muitas perguntas, mas saiba             

disso, eu conheço você. 

Eu sei quando você se senta e quando se levanta. Eu vejo e ouço              

todas as suas lágrimas escondidas. Vejo também sua coragem ao crescer           

em suas orações. Sim, estou com você a cada passo que você dá.  

Está escrito nas escrituras que nos últimos dias haverá zombadores e           

escarnecedores, pessoas orgulhosas e vaidosos. Amantes de si mesmos.         

Amantes de dinheiro. Implacável, infiel.  

Eu vejo suas lágrimas. Eu vejo seu coração e estou protegendo você            

agora. 

Eu conheço suas feridas profundas. Feridas que você tem desde          

criança. Eu designei um dos meus poderosos anjos ao seu lado para            

protegê-lo. Para acampar ao seu redor, sempre. 

Eu te dou Minha paz criança. Minha paz, minha paz, não como o             

mundo. Encontre descanso em minha paz. Pois é de cima. Há muitos            

anticristos criança. Eles se disfarçam bem, e muitos dos meus filhos esta            

sendo enganados. O inimigo continuará cortando muitos cujo coração não          

está bem diante de mim. 

Mas para aqueles que foram pegos sem saber, em uma armadilha           

inesperada, eu os libertarei. Pois estou libertando meu povo. Estou          

livrando-os do laço do passarinheiros. [26:48] Muitos anjos da luz.  
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Estou tirando muitos dos meus filhos da escravidão. Fora da          

escravidão pelas feridas que eles tinham desde criança. Não chorem, meus           

filhos, tudo será resolvido. Pois sou Eu quem resolve todas as coisas.  

Eu sou fiel ao meu conhecido. Minha palavra é segura, apesar dos que             

a questionam. Meu Espírito Santo é o espírito da verdade e Ele o guiará em               

toda a verdade. Todos os que construíram com um coração desonesto e            

corruptível verão com seus próprios olhos o que EU penso disso. Pois é o              

mesmo que os ramos que se secam e se separam da videira verdadeira. Eles              

serão queimados. 

Meu amado, todas as coisas serão resolvidas porque tudo será exposto           

do jeito que são. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a            

Deus. Eles serão alimentados pelo maná do céu. O anjo do Senhor virá aos              

meus filhos, individualmente, com comida do céu, água limpa das minhas           

águas puras de cristal, Minhas Águas Viventes. 

Eu sei como você está cansado, meu amado. Mas eu estou com você.             

Eu estou lhe dando força como Elias. Você deve andar e não desmaiar. Você              

deve correr e não se cansar. Eu farei você como as Asas da minha Águia. E                

você viu planar em minha Montanha Sagrada. Pois nem todos devem entrar            

na Minha Montanha Sagrada. Porque seus pés estão sujos de destruição.           

Seus corações se apegam aos tesouros deste mundo. 

Meus filhos, não se entristeçam com as provações e tribulações que           

vocês estão enfrentando. Eu Sou aquele que divulgará todas as coisas antes            

do seu tempo. Eu declararei as coisas, no conforto do meu Espírito Santo, Eu              

declararei as coisas para você.  

Não se preocupe quando ver pessoas más, mesmo aquelas que se           

dizem cristãs. Suas obras, seus corações serão expostos em minhas luzes.           

Não se preocupe quando muitos vierem contra você, com ódio. Em verdade            

vos digo, que eles Me odiaram primeiro. Não fiquem perturbados, Meus           

preciosos. Tudo deve ser resolvido. Tudo o que está oculto, será exposto.            

Pois a armadilha que eu coloquei, é que eles continuem andando mais            

profundamente no engano - mais profundamente no grande engano. 

Isso foi ordenado desde o início. Anime-se Meus filhos, pois verão           

muitos milagres, maravilhas feitos pela minha mão. Você também verá          

milagres falsos, mas a minha vara que estava na mão de Arão que virou              

uma cobra, ela devorará muitas cobras, muitos escorpiões, e muitas pragas           

do Anticristo. Pois Eu Sou o Senhor.  

Sim, seja paciente, meu filho, tudo será resolvido. Eles não são como            

você pensa. Sim, tudo será resolvido sobrenatural para a Minha glória. Você            

ficará surpreso com o que vou resolver em sua vida. Eu vou transformar sua              

situação além da sua imaginação, pois nisso minha glória será revelada. 
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Embora Eu me demorei com Lázaro, não desanime o seu coração,           

enquanto resolvo as coisas para o seu próprio bem. Pois Eu estou elevando             

Meus verdadeiros filhos a um plano superior, onde vocês verão claramente.           

Pois agora você tem a cabeça e não a cauda. Por causa do seu amor por                

Mim, por causa da sua obediência, todas as Minhas bênçãos cairão sobre            

você. Pois, Eu sou capaz de transformar sua vida numa noite, pois não             

existe nada impossível para Deus. 

Confie em mim em todas as coisas, pois sou eu quem resolverá todos             

os seus problemas financeiros. Vou trazer harmonia para sua família. Trarei           

ousadia ao seu espírito, coragem e firmeza, para servir e me amar com pura              

devoção. Vou trazer uma conclusão para todas as partes da sua vida que             

estão pendentes, penduradas na balança. 

Pois Eu sou o começo. Eu sou o fim Eu sou o alfa. Eu sou o Omega. Eu                  

sou o primeiro e o último. Eu mesmo lidarei com aqueles que duvidam             

enganosamente de você. Aqueles que te atacaram por nenhuma outra razão           

senão você pertencer a mim. Perdoe-os, meus filhos, Eu o ajudarei. 

Vou resolver todas as coisas, pois o meu favor está agora sobre você.             

Eu farei minha voz alta e clara, não se assuste.  

Eu, Jesus, Sou O filho de Deus. Eu sou o brilho da glória de Deus. Eu                

sou a representação exata de Meu Pai, pois Eu e Meu Pai somos um. Eu sou                

o único que mantém todas as coisas juntas. Eu sou aquele que traz o bem               

de qualquer situação, todo propósito de Deus. Embora uma vez eu fosse um             

pouco mais baixo que os Anjos, agora Eu sou Jesus, sentado e coroado no              

alto, ao lado de Meu Pai, que é o seu Pai. 

A transformação está chegando, meus filhos. Apesar de ser fraco em           

muitas coisas, de estar cansado em muitas coisas, mas Meus olhos estão em             

você, meu pequeno pardal. 

Não perca a esperança, pois Eu levarei todas as coisas a se            

completarem. Descanse em Mim. Descanse em Meu amor. Descanse e confie           

em Mim. Permaneça apegado à Videira Verdadeira, pois Meu Pai é o            

jardineiro e Ele esta podando muito em sua vida para que você possa dar              

ainda mais frutos para a glória Dele. 

Eu estou segurando você. Eu estou segurando você junto, todos os           

pedaços de sua mente quebrada, de seu corpo quebrado, e de seu Espírito             

quebrado. Sim, Eu, Jesus, seguro até as estrelas nos céus e todas elas se              

colocam nos lugares designados. 

Então Eu lhes digo hoje, meus filhos, fiquem quietos e saibam que Eu             

sou Deus. Eu serei exaltado acima das nações. Eu serei exaltado na terra. 

 Antes de Abraão existir, EU SOU. 
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Fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/dry-bones-hear-the-word-of-the-lord 

 

Escrituras: 

 

Ezequiel 37:1-14 

João 11:1-43 

Apocalipse 21:1- 8 

 

OSSOS SECOS, ESCUTEM A PALAVRA DO SENHOR 

2020.01.10 

 

Vou ler a Palavra que o Senhor me deu à tarde. Perguntando ao             

Senhor como posso lhe apresentar um bom título que capta a atenção do             

significado da Palavra que eu vou trazer.  

O Senhor disse: "Ossos secos, Ouvi a Palavra do Senhor". Foi isso que             

o Senhor me escreveu. 

O velho se foi, meus filhos, o novo já chegou. Minha Palavra não está              

presa. Pois Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Muitos verão essas             

mudanças com desespero, assim como também, todos aqueles que se          

apegam fortemente às antigas tradições.  

Essas tradições são de homens que não sabem que Eu sou a Palavra             

de Deus. Uma nova geração de crentes chegou. Esta se desenvolvendo no            

casulo e vai sair uma linda borboleta. Agora está quase pronta para nascer.             

Minha graça cobre todos os aspectos desta nova jornada. Não resista ao            

meu Espírito Santo, que você não pode ver a olho nu, o que Eu estou               

fazendo.  

Pois estou vigiando todas as minhas promessas que tenho sobre a sua            

vida. Eu digo que não esmague essas asas frágeis por essas asas de             

nasceram através de muitas tribulações e anos de espera. Não seja severo            

com minhas novas borboletas emergindo, pois esses são Meus filhos - Meus            

verdadeiros Filhos e Filhas, eles são partes do Meu corpo, o corpo de Cristo. 

Esta é a minha igreja. Este é o meu amado, querido, nascido da             

angústia. E em Mim você será curado. Este é o meu corpo partido. Esta é a                

minha igreja quebrada, mas é a Minha igreja e Eu vim trazer meu bálsamo              

de cura que vem da minha mão somente. Ninguém deve tocar em você.             

Nenhuma mão te fará mal, Meu amado. 

Eu esperei por este momento, minhas noivas queridas. Minha amada          

igreja precisa de muita cura, por isso trouxe você a um porto seguro e              

protegido. Eu, meus filhos, Sou sua porta da esperança. E sua esperança            

não será decepcionada. Estou preparando você em amor. Eu desejo que           

você entre e saia do seu deserto. 

Eu estou falando com carinho com você. Você não pode entender           

minha amada o amor que tenho por você. Estou zelosamente guardando sua            

vida. Estou preparando você minha noiva para se encontrar com seu noivo.            
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Estes preparativos finais devem derramar muito amor sobre você, pois          

expulsaram todos os seus medos. Quando você permanecer nesta perfeição          

do meu amor, atrairá muitos para o meu reino. 

Meus filhos, não extingam meu Espírito Santo pelo que Ele se move            

suavemente sobre todos aqueles que são meus filhos. Tu é um deles. Você é              

tão especial para mim. Você é minha noiva, Minha posse premiada. Você foi             

escolhido desde o início de todos os tempos. Eu criei você para ser um com               

o seu Criador, seu Pai eterno. 

Eu criei você para ser um com seu querido Príncipe da Paz. Você é              

escolhido. Você é especial. Você é um povo peculiar separado para um Deus             

santo. Vou trazê-lo para casa, impecável, sem manchas, branco, com minha           

Coroa de Amor, em torno de sua cabeça. 

 Você é Minha noiva e Eu amo você. 

 

O Senhor continua dizendo ... 

 

Não tenha medo, meu amado na maneira que estou abrindo novas           

portas perante você. Nada de mal irá lhe afetar. Eu estou levantando você             

aos céus onde Eu te renovarei. Renove seus pensamentos onde estiverem,           

renovando-os e dando-lhe um coração firme. 

Não se apóie em seu próprio entendimento. Pois o que estou fazendo            

dentro de você é novo. Tudo é novo. O velho desmoronou. Está deitado do              

destroços, no meio de muitos ídolos nos quais não tem nada a ver Comigo. 

Embora haja muitas turbulências pela frente, você só observará com          

seus olhos; mas estou protegendo você como as crianças israelitas quando           

saíram do Egito. Estarei protegendo você com minha nuvem durante o dia e             

minha coluna de fogo à noite.  

Atenção meus filhos, não tenham medo. Pois Eu estou em pé com            

você. O novo está aqui, você não pode percebê-lo? Muitos duvidam desse            

novo caminho que Eu criei porque a mentalidade deles ainda está presa às             

tradições dos homens.  

Tradições de tijolo e argamassa. Tradições da religião. Tradições do          

livro da lei. Minha Palavra não está vinculada. Pois EU SOU a Palavra que se               

tornou carne. EU SOU a Palavra de Deus. EU SOU Jesus, que é o Pai, que é o                  

seu Pai. Porque, se você me viu, viu meu pai. 

Eu estou vivo. Afaste-se daqueles que te puxam de volta aos velhos            

hábitos. Pois esses são poças de lama estagnadas. Aqui é aonde o medo             

domina, paralisando onde há muita resistência ao meu Espírito Santo. 

Onde estou, há liberdade. Andem em frente Meus filhos. Andem em fé            

enquanto eu os conduzo para fora dos destroços da escuridão. Ande pela fé             

e não pela vista. Entre nas jóias do céu que Eu coloco perante você.  
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Meu Espírito Santo acalmará sua alma. Lembre-se, meu fardo é leve.           

Meu jugo é fácil. Meus filhos brilharão como os faróis mais brilhantes deste             

mundo sombrio. Não temam o Destruidor que está por vir, pois Eu te             

separei. Eu tenho escolhido você. 

Acredite nisso, Meus filhos. Creia nisso, que em você, está a minha            

luz. Muitas coisas acontecerão para confrontá-lo, surpreendê-lo, sobre        

amedrontá-lo. Não dê atenção para essas coisas que não são de Deus. Não             

aceite essas as palavras que não são de Deus. Porque aonde haverá            

escuridão, sua luz brilhará mais intensamente. 

Há um exército de escorpiões atravessando o deserto, mas Eu lhes           

digo agora, que não há nada que Eu não tenha ordenado. Não tenha medo.              

Fala o Meu nome, Jesus, para os escorpiões e eles passarão por você. Você              

ficará surpreso com a minha proteção. Há poder no Meu nome. Há poder no              

nome de Jesus e você o verá. Sim, fale o meu nome Jesus, sobre esses               

escorpiões, e eles passaram por você, e não eles não te picaram.  

Você verá grandes eventos nos céus, pois as estrelas mudaram de           

rumo e muitos terão muito medo. Essas pessoas irão se maravilhar a            

princípio, mas o medo depois tomarão conta delas.  

Não meus filhos. Sou eu. É o EU SOU que move essas estrelas, pois              

elas estão e elas estão lá desde o começo. Eu criei os céus e a terra. As                 

estrelas que eu fiz também. Este mundo é como um tabuleiro de xadrez. E              

Eu Sou aquele que está movendo as peças nas suas posições. Minha glória             

será revelada dos céus. As coisas que vão acontecer, nunca aconteceu antes            

e nunca foi experimentado antes. 

Todas as respostas científicas não vai dar em nada. Todos estarão           

perplexos, exceto os meus escolhidos, meus separados, filhos sagrados. Tá          

vendo, eu estou lhe dizendo de antemão. Isto é para a minha glória. Vocês,              

Meus filhos, fazem parte da minha glória. Eu te glorificarei. Pois é o meu              

desejo, meu propósito, que Eu tenha um povo para Me adorar, porque Eu             

sou o Deus Todo-Poderoso e diante de mim e não há outro Deus. Não, não               

um sequer. 

Esteja preparado, Meus filhos, à medida que trago o novo. Pois existe            

e haverá muita resistência à mudança. Os quilômetros à frente, o começo            

das dores, irão confundir àqueles que pensavam que Me conheciam. 

Fontes de águas se secaram. A Terra estará exposta e muitos ossos            

estarão expostos para ver. Esses ossos que estão diante dos olhos dos            

homens, Eu vou ressuscitar. Pois Eu Sou de fato, a ressurreição e a vida. 

Lázaro era apenas um sombra do que está por vir. Em mim, é a vida.                

Vida eterna. Respire meu Espírito Santo. Respire minha vida, pois sem a            

Minha vida, você não tem vida. Nova carne, novos tendões, novos corpos            

serão formados pela Minha mão. Novos poços de água serão descobertos,           

estão escondidos para o tempo no futuro. 

3 
191



Vocês são meus novos vasos. Minhas partes de barro quebradas e           

restauradas. Meu espírito vai buscá-lo e Eu vou levá-lo em uma nova            

direção. Sei que ordenei que sua vida aconteça porque coloquei sobre você            

minhas promessas. Eu sou o Autor da sua vida. Eu sou o Consumador da              

sua vida, em mim, em Cristo Jesus. EU SOU o Alfa. EU SOU o Omega. EU                

SOU o começo EU SOU o fim EU SOU a ressureição e a vida. 

EU SOU QUE EU SOU. 

Eu seguro o universo em minhas mãos. Todos os eventos a serem            

realizados estão nas Minhas mãos. Na verdade, não há um pardal que caia             

no chão sem que Eu saiba. E todo o gado em mil colinas, Me pertence. Eu,                

Jesus, tenho toda autoridade no céu e na Terra. Dou-lhes autoridade, meus            

filhos, para derramar fogos dos céus. Dou-lhe Autoridade em Meu nome,           

para jogar no chão e para levantar para a glória de Meu nome. 

Nenhum presente Eu vou esconder de Meus filhos. Você será um           

comigo e com Meu pai. Todos verão Minha glória, tanto crentes como            

incrédulos, e todos ficarão maravilhados. Vocês, meus filhos, brilharão tão          

intensamente que todos verão e declararão que vocês são meus.  

Agora, meus filhos, é a hora marcada. Agora entrará o novo. Agora,            

não haverá mais atraso. Agora, é a separação completa das cabras e das             

ovelhas. Agora, é uma separação completa do trigo e do joio, das pragas e              

das ervas daninhas. Agora, não haverá mais atraso. 

Agora, é a hora meus filhos, não tem mais demora. Escolha estar em             

harmonia com o Meu Espírito Santo e não contra ele. Pois Eu e meu Pai e                

meu Espírito Santo somos um.  
Estamos em total união. Estamos em total acordo. Não há contradição.  

Eu fico de prontidão agora, minha amada noiva. Meus filhos, Minha           

mão está levantada. A Espada da Verdade está na Minha boca. Estou pronto.             

Meus propósitos serão cumpridos. Meus planos executados. Não haverá mais          

atraso.  

Como no começo, Eu estou agora separando a luz das trevas. Tudo é             

novo. O Espírito Santo está pairando sobre a face das águas da terra. Meus              

quatro cavalos foram liberados dos céus para todos os quatro cantos da            

Terra. 

Não há mais atraso. 

EU SOU QUE EU SOU. Antes de Abraão nascer, EU SOU.  

 

Jackie foi levada a ler Apocalipse 21:1-8 .  
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