
Profecía dada a irma Valery no grupo de orações no dia 8 de setembro de 2019 

 

 MULTIDÃO VEM 

 

   Som de trombetas nesta hora 8 vezes.. 

   Aleluias! Eis que a multidao vem ai, eis que o vale de ossos secos da vida... 

 

  Som de trombetas nesta hora 3 vezes.. 

Eis que a multidao acorda, eis que eles vem, homens e mulheres, eles se levantam, ganham vida,                  

eis, eis que eles se levantam, eis que eles se levantam, eis que eles se levantam, FILHOS MEUS                  

clamando..  

   Som de trombetas 1 vez, eis que MEUS FILHOS clamam, eis que eu acordo aqueles que dormem.  

   Som de trombetas 1 vez, eis que EU acordo aqueles que dormem, som de trombetas 1 vez, eis... 

   Eis que EU acordo aqueles que estao dormindo...almas para o Reino, almas para o Reino. 

Som de trombetas 1 vez. Ahh! Os meus anjos estao acordando, os meus anjos estao batendo as                  

portas, os meus anjos estao batendo as portas, os meus anjos estao batendo as portas, eis que EU                  

levanto multidoes, eis que EU levanto familias, eis que EU levanto. 

Vem ai jovens, vem ai mulheres, vem ai moveres, vem ai MEU EXERCITO, MEU EXERCITO:                

Argentina, Chile, Porto Rico.. Ai! Que EU estou acordando os MEUS, EU estou acordando os               

MEUS, EU estou acordando os MEUS, pois a MINHA NOIVA tem clamado de dia e de noite,                 

ESTOU passando a MINHA MAO, ESTOU passando a MINHA MAO, ESTOU passando a             

MINHA MAO, ESTOU passando a MINHA MAO, ESTOU passando a MINHA MAO, ESTOU             

passando a MINHA MAO, eis que EU estou acordando familias inteiras, ESTOU acordando,             

ESTOU acordando: Anjos vaoooo, vaoooo, vaooooo, vaooooo, vaoooo, vaoooo, ..Fogo, Fogo,           

Fogo, Fogo.... 

   Fogo, fogo, fogo... 

   Eis que ESTOU acordando, fogo, fogo, fogo.... 

ESTOU colocando fogo em volta do MEUS FILHOS, ESTOU colocando fogo, ESTOU             

colocando fogo em volta dos MEUS FILHOS, ESTOU colocando fogo, ESTOU colocando fogo ,              

ESTOU colocando fogo em volta dos MEUS FILHOS, em volta da MINHA NOIVA, ESTOU              

colocando fogo...a parentela da MINHA NOIVA porque a MINHA NOIVA tem clamado, a             

MINHA NOIVA tem buscado. Aiii que EU ESTOU passando na Terra!!!! ESTOU passando na              



Terra, em alguns paises de dia, em outros de madrugada, mas ESTOU passando na Terra, ESTOU                

passando na Terra e acordando os que sao MEUS! ESTOU passando na Terra e dando protecao e                 

livramento aos que sao MEUS. ESTOU passando na Terra e colocando fogo em volta dos que sao                 

MEUS. 

    Eis que ninguém toca nos que sao MEUS. ORDEM DADA!!!! 

China, China, China... linguas estranhas...esta tocando nos MEUS PEQUENINOS, esta tocando            

nos MEUS PEQUENINOS, eis que teu fim, raca de viboras, sera terrivel porque vos tocais nos                

MEUS PEQUENINOS, vos tocais, eis que EU blindo as criancas da casa dos MEUS SERVOS,               

Anjos mirins, Anjos mirins COLOQUEI no mundos, anjos, anjos, miriades de miriades... 

  Eis que FALEI 

 

JEOVA 

PAI 


