
Transcricao da Profecia dada no dia 8 de setembro de 2019 a irma Valery Maurice no Grupo                 

de oracoes 1 Timoteo 6,12 

 

Vou balancar o mundo 

 

Filhos, filhos atentam bem os vossos ouvidos, vou EU passar nas nacoes, vou EU passar nas                 

nacoes, vou EU passar nas nacoes. 

Eiiii!!!! Eiiii!!!! Aqueles que dormem, acordem. Vou EU abalar o mundo, vou abalar a Terra, vou                 

mexer, vai abalar, vai abalar, eis que EU vou estremecer, vai estremecer o mundo, eis que o mundo                  

ira ser abalado... 

   Eiiaaaa!!!! Clamem, orem, jejum... 

Ohhh! Ohhhhh! Que EU estou levantando os meus pequeninos, que EU estou levantando os meus                

pequeninos... 

Ahhhh! Ai daqueles que zombaram do MEU FILHO. Ahhh! Ai daqueles que escarneceram o               

MEU ESPIRITO, vou EU tremer o mundo, vou EU tremer o mundo. 

   .... 

Havera maremotos, havera terremotos, vou EU abater as montanhas, vou EU secar os rios,               

ESTOU secando, a comida esta diminuindo, eis que EU estou alertando os MEUS FILHOS,              

ajuntem, ajuntem enquanto é tempo, ajuntem tudo que puderem enquanto é tempo porque EU estou               

abalando o mundo e eis que a Terra que dava leite sera seca, eis que a Terra que dava trigo sera                     

seca, nao havera comida, andarao de um lado para outro a procura de comida, andarao de um lado                  

para outro a procura de agua, mas eis que EU guardo os MEUS, aqueles que estao COMIGO,                 

aqueles que obedecem a MINHA PALAVRA, aqueles que se colocam de joelhos, eis que ESTOU               

falando. 

Eiiii!!! Havera fome, havera ranger de dentes, havera dores, mas eis que é a escolha de muitos                  

porque EU a nada obrigo, muitos nao atendem ao MEU chamado, muitos nao atendem ao MEU                

clamor, muitos nao ouvem a MINHA PALAVRA, muitos trancam a porta do coracao, muitos nao               

se querem quebrantar para saber que EU SOU na vida dos MEUS PEQUENINOS, EU SOU               

AQUELE QUE FALA, pois que EU uso os MEUS, quando EU quero, como EU quero, onde EU                 

quero. 

Eiiia! Que o mundo sera abalado: Europa do Norte, vos infiltrais como serpentes, mas nao tereis                 

onde se esconderem porque toda caverna, o MEU ESPIRITO entra, nao vai haver a parte neste                



mundo onde se irao se esconder porque EU tudo vejo, tudo EU sei, tudo EU alcanco, EU conheco o                   

vosso levantar, o vosso dormir, o vosso agir e o vosso pensar.  

Eiaaaa!!!! Brasil! Eiaaaa!!!! ESTOU entrando com agua, ESTOU devorando a terra, eis que os               

MEUS ANJOS tem ordem para derrubar, vou arrancar titulos, todos aqueles que subiram, falam o               

MEU NOME,  mas nao sao MEUS, pois eis que nao os conheco. Eiaaa!!!!! 

Raca de viboras estao espalhados pelo planeta, mas eis que EU guardo os MEUS, na frente, atras                  

e na retaguarda porque o Fogo Santo é com eles porque eles a MIM me clamaram, eles a MIM                   

clamam. 

Eiiiaaaa!!!! ESTOU dando EU permissao para abalar a Terra porque muitos nao dobram o joelho.                

Por amor ao MEU FILHO e a NOIVA que clama de dia e de noite ESTOU deixando a porta aberta.                    

Aqueles que tem ouvido, oucam, eis que MEU FILHO passeia pelo mundo a procura de               

adoradores... 

   Eiiaaaaa!!!! Eis que EU falo. 

 

EU SOU 

 

ABBA 

 


