
Mensagem dada a irma Valery enquanto conversava com a irma do grupo no dia 26 de                

setembro de 2019 

 

SINCERIDADE DE CORACAO 

 

Nao ha tempo para que vacileis de um lado para o outro, nao ha tempo para que busqueis uns com                     

os outros. E tempo somente de olhar para Mim porque a Minha Vinda é breve. E breve como o raiar                    

do sol, é breve como a noite que se poe rapido, tao rapido como o sol que se levanta, tao rapido                     

como a lua que se poe, é assim a minha vinda. Eis que o homem nao estara preparado para a Minha                     

Vinda porque muitos zombam daqueles que falam, muitos zombam da mensagem que é dada, mas               

sou Eu que uso a boca deles para falar, nao é da vontade deles, mas é o Meu querer na vida deles;                      

estou Eu achando graca na vida de cada filho a quem eu chamo para se posicionar, para se colocar                   

na Minha Presenca. 

Estou Eu achando graca na vida daquele que Me teme, daquele que é Meu Servo de coracao, pois                   

que Eu tenho alertado a muitos, mas muitos nao querem ouvir, tem se deixado levar, pois que Eu                  

como Pai retiro a minha Mao porque é feita a vontade deles. Nao sou um Pai que obriga, nao sou                    

um Pai que forca, Eu deixo o agir de acordo com a vontade deles. Muitos clamam por misericordia,                  

mas nao tem misericordia uns para com os outros a ponto de leva-lo junto na desobediencia.  

Nao tem misericordia uns para com os outros a ponto de faze-los duvidar, eis que estes dias tenho                   

falado a mesma coisa, mas muitos nao querem ouvir; muitos se retiram das salas porque o som da                  

Minha Boca é estridente! Muitos se retiram da sala porque sabem que a Palavra Verdadeira sonda o                 

coracao e nao aguentam a verdade porque tem escurecido os seus coracoes nos ultimos              

dias...linguas estranhas... 

Servos infiéis deixados a propria sorte, deixados na conscuspicencia do seu proprio coracao              

porque é sua vontade, eis que desde o tempo de Adao dei livre arbitrio a homem e mulher para que                    

me sirva segundo o seu querer. 

Desde os primordios da criacao foi apresentado o caminho certo e o caminho errado e para onde                  

leva cada um, eis que sabem, muitos sabem, mas mantem-se nas proprias doutrinas. Retirei a Minha                

Mao. O senhor deles, o mestre deles é quem os tem instruido nos dias de hoje..Ai, ai, ai! 

Qual é o filho que clamando ele por misericordia, clamando ele por arrependimento, perdao               

sincero do coracao, que o Pai nao atenda? Aponte-me um. Sinceridade de coracao. 

 


