
Mensagem dada a irma Valery durante a conversa telefonica com a irma Luana no dia 2 de 

outubro de 2019 

Conversa telefónica com a Luana 

 

Filha o que Eu estou te alertando é que tu me procurastes durante uma vida inteira querendo saber                   

quem Eu Sou, estar na Minha Presenca, pois eis que agora Estou na tua presenca, Estou dizendo as                  

coisas. Tens que abrir os ouvidos e o entendimento para ouvir o que Eu estou falando, que tudo que                   

aprendestes na tua vida, passastes na tua vida foi um refinamento, uma permissao, ao mesmo tempo                

para tudo que esta para chegar. 

Aqueles que sao humilhados, abandonados, passam por humilhacoes, por vergonhas e perguntam             

sempre “Por que eu?”, “Por que aquilo?”. O inimigo sabe que voces foram escolhidos, voces sao                

Meus, entao ataca voces, ele toca no Corpo, no Espirito, na vida sentimental, na familia, tudo para                 

tirar a Autoridade que ja foi concedida a voces, porque sois meus Filhos e como nao tinham                 

entendimento, nao tomavam posse daquilo. 

Muitos foram se desviando do caminho de Casa e entraram em caminhos proprios, por vontades                

proprias, fazendo coisas proprias; atitudes de rebeldia e desobediencia para comigo, mas eis que              

quando a humilhacao foi muito grande, muitos colocaram os joelhos no chao e disseram: “Pai estou                

prostado na Sua Presenca porque eu te busco”. Esta Palavra é para a Noiva para saberem que Sou                  

Eu. 

Eu Sou que estou a falar nesta hora. Eu resgatei muitos do peixe grande, Eu resgatei muitos da                   

porta do inferno, Eu resgatei muitos. Eis que muitos tinham tendencias suicidas e os filhos também,                

mas eis que Eu Sou. Nao permito aqueles que sao Meus partirem deste mundo sem a Minha                 

Palavra, sem a chance de se arrependerem, para clamarem por Mim. Porque aquele que me clama,                

Eu atendo nos primeiros segundos para a Salvacao da sua Alma, volta para a Casa, para o                 

seio de Abraao glorificado! No momento da partida, Meus Anjos estao la para recolherem a Alma                

e Satanas bate em retirada.  

Eis que aqueles que me procuram na intimidade, no privado, eis que aqueles que me procuram!                 

Nao sao os olhos do mundo, mas sao os olhos do Espirito, Eu vejo aquele que clama por Mim por                    

sinceridade de coracao, rasgar de coracao; Eu atendo o chamado do Meu Filho sim, que estava se                 

afundando como Pedro nas aguas; Eu atendo porque sao Meus, mas muitos permiti que fossem               

tocados porque foram rebeldes sim, desobedientes sim! 



Assim como muitos se viraram e disseram nao precisamos de Deus para nada porque               

conseguimos fazer tudo sozinhos. Quando Eu permiti que Satanas tocasse em todas as areas de suas                

vidas, o tapete saiu; se viram sem chao, cheios de lepra, abandonados, humilhados; se lembraram de                

olhar para o alto e dizer “Perdoa-me Pai!”  

Meteram a cara na areia! Ai sim Eu vi a humildade de coracao dos Meus Filhos porque Eu atendo                    

aqueles que sao Meus. Eu dei a vida por eles! O Meu Sangue bate na terra a cada vez quem um se                      

arrepende, o Meu Sangue toca desde o alto da cabeca até a planta dos pés quando ha um                  

arrependido na face da Terra e naquela hora todas as cadeias que se amarravam no Corpo, na Alma,                  

no Espirito sao quebradas. 

Eis que os Meus Filhos Estou levando para um entendimento maior. Quando voces se apresentam                

a Mim pedindo perdao eis que sao apagados os vossos pecados, vossas transgressoes e nunca mais                

Me lembro deles. As correntes sao desamarradas e muitos ainda o inimigo vem! 

Eis que ela é falha como todos voces, mas Eu aperfeicoo cada um de voces, ninguém esta a frente                    

de ninguém. O inimigo ainda vem com o dedo a querer acusar, apontar as malas para que voces se                   

sintam pesados. Sintam-se livres! Livres, Livres! Sintam-se livres porque agindo Eu quem            

impedira? Libertando Eu das cadeias, quem impedira? 

Eu vos tiro do curral, nao voltem para ele. Aquele que fica santificado, santificado esta! Por isso a                   

Minha Palavra diz nao olhem para tras, prossigam em frente! Vem tentacoes, vem afrontas para               

dizer que voces nao conseguem exatamente porque ele esta furioso porque sabem que voces estao               

libertos. 

Olhai para Mim! Olhai para Mim! No momento em que foi colocado a chave na mao, tomem                  

posse da vossa Casa no Reino Celestial! Tomem posse da vossa Morada em Siao! Caminhem!               

Caminhem! Caminhem! Caminhem para a luz, fechem os ouvidos, fechem os olhos para o mundo               

porque o que é do mundo, no mundo esta; o que é Santo, santificado é! A cada passo, a cada                    

caminho. 

Filhos seguem adiante, nao desviem nem para a esquerda, nem para a direita, nem olhes para tras.                  

Colocai a armadura, com a uncao do Espirito Santo, é Armadura que Eu dei para os Meus Filhos,                  

guardados no mundo espiritual e o no mundo fisico. 

Coloca-se a Armadura em pé, nao sentados porque vai pesar, entao tem que ser em pé e ai sim                    

conseguem fazer os movimentos. Mesmo que tu tenhas que sentar porque o guerreiro é revestido               

em pé e nao sentado. 



Porque aqueles que foram escolhidos para serem os Meus Remanescentes ainda nao estao              

revestidos, mas para as batalhas dos dias de hoje estao sendo revestidos com as Armaduras deste                

tempo. Eu liberei a uncao e liberei a Armadura, ela é ativada na vida daquele que é Santo na Minha                    

Presenca. Ela é ativada na vida daquele que é Santo na Minha Presenca.  

Aquele que nao cre, que tem a semente da vibora, nao germina. A planta so cresce quando tu so                    

plantas semente e rega todos os dias porque tu sabes que o Meu Pai que vai sair uma arvore.                   

Quando tu plantas uma semente, nao regas, nao tendes fé que dai saira algo, ficam a espera que a                   

chuva caia e senao chover nesse ano? Sede semeadores da Palavra, tome posse daquilo que foi                

concedida, Filhos Meus Santos na Minha Presenca.  

Tomem posse! Tomem posse! Tomem posse! Tomem posse! Tomem posse! Agrada-te do Reino              

do Céus que as demais coisas serao dadas, eleve teus olhos para o alto que as demais coisas te serao                    

dadas. Alinha-te na Minha Presenca e demais coisas chegarao a tua tenda porque aos Meus Anjos                

Eu dou ordem para servirem aos Meus. Aos Meus nao faltarao o pao de cada dia porque eis que                   

Meu Espirito é derramado para todo aquele que Me serve, que Me clama, que Me busca! 

Filhos voces lembram-se quando Eu estava la no Monte das Oliveiras e Meus Servos todos ali,                 

juntos a ouvir a Minha Palavra, assim sera novamente. Creiam somente! 

   Eu atendo a oracao de todos, com o arrependimento sincero do coracao. 

   Vos amo eternamente Meus Filhos e eis que estou convosco. Shalom! 

 

JESUS 

 


