
Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          

com a irmã Luana no dia 6 de outubro de 2019 

 

VOZES. ENTREM NO CONCERTO [Aliança] 

 

O Senhor esta dizendo entrem para o concerto, estão preocupados          

com as vozes que estão falando. Por que que nao entram no concerto para              

confirmar, para falar comigo, para confirmar-se SOU EU que falo pela voz            

dela?  

Entrem no concerto! Entrem no concerto! Entrem na intimidade e Eu           

irei dizer a cada um de vocês quem é que fala pela boca dela. Por que é que                  

nao me procuram na intimidade? Por que que nao me procuram na            

intimidade? O que vocês escondem que Eu nao sei? O que vocês escondem             

que Eu nao sei? O que vocês enterram debaixo da areia, na terra que Eu nao                

veja? 

Há muitos que pensam que estamos a brincar, que o tempo é de              

brincadeira. Muitos só serão acordados quando o tremor de terra se der.            

Quando as placas começaram a abanar, aí saberão que EU SOU estou            

falando, que EU SOU estou alertando! 

Que cerviz dura! Vocês estão preocupados com a boca que fala, mas não              

sondam o Espírito que fala. Batam o joelho no chão e me procuram para              

saber se EU SOU que falo pela boca dela. Eis que o martelo bateu porque               

vós não ouvidos, não querem ouvir; querem saber a vontade da vossa            

carne, das vossas orelhas. O vosso eu esta em primeiro lugar; tem            

endurecido o vosso coração para a Minha Palavra, tem endurecido a vossa            

cerviz, por isso não conseguem se dobrar na Minha Presença. Assim foi com             

Sodoma e Gomorra, viveram fazendo o que lhes aprazia, juntando-se com           

quem lhes aprazia, comendo, bebendo até que eu mandei fogo! Fogo! 

Pois eis que o mesmo fogo cairá novamente porque a desobediência é             

muita. Estão preocupados em ver a boca que fala, quanto Eu não tenho             

levantado pelo mundo afora? Quantas criancas nao falam a Minha Palavra?           

Quantos jovens não falam a Minha Palavra? Quantos homens e mulheres           

não falam a Minha Palavra? Quantos que se tem quebrantado na Presença            

que Eu não tenho usado? Eis que voces tem se endurecido, dão mais             

ouvidos a voz do inimigo porque faz comichão a verdade nos ouvidos. 

Aqueles que Me Buscam, Eu os recolho no Meu Tabernáculo. Eu os guardo              

com o Meu Fogo Santo porque estão na Minha Presença. E aqueles que na              

Minha Presença não tem obedecido: Orgulho, orgulho, prepotência foi o que           

subiu nela.(Pessoa que se afastou do grupo). Eis que muitos que se dizem             

que são Meus não os conheço! Eis que ninguém na face desta Terra dirá que               
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não foi alertado. Eis que Eu alerto a todos na face desta nação que se chama                

Terra. Shalom! 

ABBA PAI 
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