
Transcrição da mensagem dada a irma Valery no dia 5 de outubro de 2019 

 

 

URGENTE! ALERTA AOS PASTORES, MISSIONÁRIOS, OBREIROS 

 

 

Meus Filhos, no dia de hoje, muitos ainda clamam e continuam a clamar:             

Crucifiquem, crucifiquem, crucifiquem! Soltem a Barrabás! Soltem a Barrabás!         

Queremos fazer tudo que nos apetecem! Queremos viver no mundo, queremos           

andar nas bebedeiras, nas prostituições, nas mentiras, nas idolatrias!         

Queremos fazer aquilo que nos apraz, vestir o que queremos, nos marcar            

como queremos, não queremos ouvir, isto tudo é mentira, não o conhecemos e             

nem o queremos conhecer! 

Esta chocada com a mensagem? E a verdade! Cada um quer fazer o que              

lhe apraz, cada um quer fazer o que lhe apetece, envaidecem-se,           

ensoberbeice-se, são donos de si próprios, sem nenhuma lei, sem nenhum           

rigor, até o amor por si próprio perderam. Não tem leis, ja nao ha regras,               

casam-se e descasam-se com uma facilidade. Tem filhos por tudo que é canto             

deste mundo e continuam a viver a vida como se nunca tivesse a terminar. 

Ai deste mundo! Ai deste mundo que só olha para si próprio! Ai daquele que                

não desce para ver o que causa em primeiro lugar a si próprio! Tenho servos               

que outrora um dia disseram: vou te servir de todo coração e de todo              

entendimento, eu te entrego a minha vida, a minha alma. Levavam a Minha             

Palavra nos quatro cantos deste mundo, Eu os ungi Apóstolos para eles irem             

evangelizar, ganhar almas para o Reino! Foi-lhes oferecido a tábua; o jogo de             

xadrez virou, a bandeja era reluzente, brilhante, os minerais deste mundo lhes            

seduziram, as ofertas deste mundo lhes seduziram. Eh! Eh! 

Jezabel entrou com toda a beleza, se adornou de brilho, se engalanou toda.              

E eis que nesta hora eles esqueceram do pacto e da aliança que fizeram              

Comigo um dia; entraram no véu de Jezabel e não mais olharam para trás,              

esqueceram-se da aliança com a esposas, com os filhos, esqueceram-se da           

aliança com o Eterno, eis que muitos abriram a própria sepultura.  

Muitos estão com os pés alinhados em cima do que se chama meu Altar, eis                

que aquele que não entrar no concerto pois a oportunidade esta sendo dada             

para todos que estao com o pés alinhados para descer a sepultura, porque Eu              

Sou abomino, cheira mal! Cheiro de carne podre, eis que Eu alerto no dia de               

hoje: Vós que sois Pastores, vós que sois Missionários, Pastoras, Missionárias,           

Obreiros alinheis os vossos passos na Minha Presença! 

Ah! Ai! Ai! Ai! Muitos dormirão e não acordarão! Ai! Eis que os vossos atos                

continuam a gritar, a dizer: Crucifiquem, crucifiquem! Crucifiquem! Soltem a          

Barrabás! Soltem a Barrabás! Eis que Eu estou abrindo a Minha Mão para o              

Barrabás que vocês pediram! Eis que Estou abrindo a Minha Mão para o             

Barrabás que vocês pediram! Ai de vós que engana os Meus Pequeninos! Ai de              



vós que levam as Minhas Ovelhas diretamente para o Matadouro. Ai!Ai! Ai!            

Muitos nao terao tempo e eis que a oportunidade esta sendo dada no dia em               

que se chama de hoje! 

   A escolha e vossa! Eis que falo no dia de hoje. Shalom! 

 

ABBA PAI 


