
Transcrição da mensagem dada a irmã Esmeralda no dia 10 de outubro            

de 2019 durante oração em casa 

 

  ONDA. MASCARAS VÃO CAIR! 

 

 O Senhor é Deus na vida daquele que serve, que busca, que bate             

na Porta da Misericórdia, o Senhor é Deus que fala na boca desta serva! O               

Senhor fala em nome do Senhor Jesus. 

 Fala o que Eu mando, fala o que Eu mando! Eu falei que Estou              

contigo! Eis que Estou falando com Meu Povo. Estou falando com a Minha             

Igreja. Estou dizendo para o Meu Povo ficar alerta. Eis que Estou            

levantando muitas coisas diante ao Povo, Estou mostrando muita coisa          

para o Meu Povo! 

 O Povo está propagando a Minha Palavra, o Senhor está falando e o             

Povo está desacreditando. Oh Levanta Povo! Clama a Minha Presença          

como o Espírito Santo de Deus clama! 

 Clama! Clama! Clama porque eis que Estou às Porta, não tem mais            

tempo! O Senhor diz: Eis que estou às Portas, derrama sobre Ele. O             

Senhor esta levantando! Eis que Estou levantando uma grande onda. Eis           

que Levanto a onda, eis que muitos vão ficar confundidos e enganados,            

esperando de um lado, esperando do outro, mas eis que Virei com fúria! 

 Mas eis que diz o Senhor: Eis que falo, eis que Falo, eis que Falo.               

Repreendo, repreendo, repreendo aquele que fala, repreendo aquele que         

diz, que fala que é da Minha Parte, mas não é da Minha Parte, Eu               

repreendo aquele que abre a boca é diz que é da Minha Parte, Eu              

repreendo, não é da minha Parte! 

 Eis que Falo, eis que Falo, eis que Falo que Eu uso de quem Eu               

quero, mas Eu não estou falando na boca daqueles que dizem que Eu             

falo, mas eis que Eu vou fazer uma obra! Eis que Vou fazer uma obra e                

eles vão ficar assustados porque Vou fazer um movimento, Vou fazer cair            

as máscaras. 

 O Senhor manda que cante, que louve, que busque, que bata na            

Porta da Misericórdia. O Senhor diz: Eu vou, o Senhor vai levantar uma             

grande onda, o povo esta despercebido, o povo está despercebido! 

 “Ah Senhor tenha misericórdia, meu Deus! Toma nas tuas mãos          

Senhor! Aleluias! O Senhor não é homem para mentir, o Senhor não é             

homem para esconder, o Senhor avisa para que todos tenham tempo de            

correr, pedir perdão, se arrepender, liberar o perdão.” 
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 O Senhor vai levantar uma grande onda, eis que a onda vai ser             

levantada! Trabalharei, levantarei muitos na Minha Obra. Aleluias! Glórias         

a Deus! Mandarei muitos para a Minha Obra, eis que farei de muitos para              

trabalharem na Minha Obra. “Toma tua Igreja Pai, Guarda Teu Povo,           

misericórdia!” 

 O Senhor vai cantar, cantar vitória, pois eis que os que são Meus             

vou levantar, vou levantar! 

 “Toma teu Povo, Tua Igreja, toma Tua Multidão, aqueles que te           

servem de sincero coração, cubra com teu sangue.” O Senhor dos           

Exércitos está dizendo que vai levantar uma grande onda, eis que tem            

gente falando que é da parte Dele, o Senhor disse que não é da parte               

Dele! O Senhor vai tirar as máscaras, as máscaras vão ter que cair! Não              

brinque com as coisas de Deus! Tire a mão! Tire a mão! Tire a mão diz o                 

Senhor! Tire a mão porque eis que Eu vou agir! 

 “Bendito Pai, louvo e agradeço! Graças te dou Meu Deus!” 
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