
Mensagem profética dada a irma Valery no dia 25 de setembro de 2019 

 

DERRAMAMENTO DE DONS 

 

E chegada a hora do derramamento dos dons. O derramamento dos dons acontecera muito breve.                

E chegado o momento de vigiarem em dobro porque existe uma batalha para tirar voces do foco; o                  

inimigo sabe porque tem conhecimento da Biblia, conhece a Palavra Viva e sabe que os dons nestes                 

ultimos dias serao derramados para a Maior Colheita, entao ele nao quer que se concentrem, assim                

ele trabalha constantemente para tirar do foco, tirar a concentracao, tocar nos pontos mais sensiveis               

do calcanhar de Aquiles. Fiquem vigilantes, vejam a posicao na qual os coloquei, nao saiam! 

Eu sei que muitos de voces passam dores, sofrimentos, muitos estao passando por verdadeiras               

humilhacoes dentro de casa; Eu vejo a lagrima, eu as recolho, mas nao tenham temor, nao tenham                 

medo porque Eu estou com voces e voces estao Comigo! 

Aquele que nao vigiar facilmente sera derrubado; o derrubar nao tem a ver so a frente, tem a ver                    

com o principio até o fim, a vigilancia nao comeca na tribulacao, comeca antes. Voces nao estao                 

atentos. Aqueles que tem ouvidos oucam o que o Espirito fala, lutem pela vossa coroa, batalhem                

porque muitos serao usados para a Grande Colheita, ninguém sabe ainda o nome porque ainda nao                

chegou a hora de ser revelado a cada um.  

Voces sao como Moisés, vos coloquei como colunas; a coluna de Moisés é a Minha Coluna e ele                   

guiava o Meu Povo, é isto que voces irao fazer, vao guiar o Meu Povo rumo ao Reino da Salvacao e                     

é isto que o inimigo teme; ele nao sabe quem ele tem, mas ele afronta os Meus Filhos com tudo que                     

ele puder, para tirar-vos do foco, mas foquem-se em Mim porque Eu estou com voces; nao tendes                 

forcas, eu vos dou; nao tem animo, eu vos dou; se a lagrima cair, deixe cair, rolar porque Eu a                    

recolho em Meu Lago, mas Eu estou com voces!  

   Perseverem até o fim, eis que é grande o vosso galardao! 

   Shalom 
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