
Transcrição da mensagem dada a irma Valery no dia 3 de outubro de 2019 no Grupo de                 

oracoes 

Quebrando as correntes 

 

....Linguas estranhas...Estou quebrando Eu umas correntes que te impediam de subir mais alto no               

Altar da Minha Presenca! Estou quebrando as correntes que te impediam de estar na Minha               

Presenca de todo o teu coracao, de todo o teu entendimento e com todas as suas forcas. Solta! Solta!                   

Solta! Solta! Voa! Voa!...linguas estranhas....estao todos na Minha Presenca! Estao todos na Minha             

Presenca! Vos estais prontos! Vos estais prontos! Alinhados!..linguas estranhas...Alinhados estais          

Meus Filhos...Estao prontos! Prontos! Prontos para a Grande Colheita! Prontos para o Grande             

Avivamento...a Minha Igreja esta pronta! A Minha Igreja esta pronta!...linguas estranhas... 

Ajuntei de cada Nacao, de cada Regiao, de cada Pais...linguas estranhas...nos quatro cantos do               

mundo! Ajuntei os Meus! Ajuntei os Meus!...linguas estranhas...e alerto...linguas estranhas..Eu vos           

conheco o vosso coracao, Eu vos conheco o vosso rasgar, Eu vos conheco o vosso coracao....linguas                

estranhas...Breve, breve, breve vai comecar a Colheita...linguas estranhas... 

Mantenham os olhos em Mim...linguas estranhas...Eu vos guardo, vos ligo, vos protejo a voces e a                 

vossa parentela. Os Meus Apostolos estao prontos! Os Meus Apostolos estao prontos! 

   ...Linguas estranhas em forma de canticos...Aleluia! Aleluia! 

E Eu vi que muitos se desfizeram de tudo por Amor a Mim..linguas estranhas...Eu vi os coracoes                  

flamejantes para estar na Minha Presenca..Ohh Eu vi os coracoes! Ohh Eu vi os coracoes!...linguas               

estranhas...Os vossos clamores chegaram aos céus! Os vossos clamores chegaram ao céus!..linguas            

estranhas...Subiu aos céus como perfume, o Pai levantou, olhos os Filhos..linguas estranhas...O Pai             

falou: Eis aqui os Meus Filhos...Aleluia...linguas estranhas...Colocarei nomes no Livro da           

Vida...Colocarei nomes no Livro da Vida!..linguas estranhas...Noiva adornada! Noiva adornada!          

Noiva adornada! Noiva adornada! 

Nao temais! Nao temais! Nao temais!...linguas estranhas...Nao temais! Nao temais! Estou Eu             

guardando na Minha Cupula e na Minhas Asas! Estou Eu guardando o Meu Pequenino...linguas              

estranhas..Aleluia! 

  

 

JESUS 

 


