
Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          

com a irmã Luana no dia 13 de outubro de 2019 

 

IDOLATRIA. URGENTE! 

 

 Lugar de idolatria, eis que Eu vou sacudir a Terra! Todo o lugar de              

idolatria irá entrar, vai descer! Vai descer porque eis que tem levantado            

na Minha Presença lugar de idolatria! Eis que Eu vou abanar e ai daquele              

que estiver naquele lugar e naquele dia, descerá junto! Eu vou abanar            

todo lugar na face desta Terra. 

 Onde foi levantado um bezerro, Eu vou abanar, não ficará palmo           

sobre palmo nesta Terra porque Eu Sou! Vão sentir a Minha Ira! A Minha              

Mão vai pesar! Eis que Eu bati o martelo, a Terra está pronta para engolir               

toda idolatria! 

 Ai, ai, ai! Ai conhecerão a Minha Fúria porque o homem tem me             

afrontado! Eis que muitos têm me afrontado, eis que muitos têm           

afrontado o lugar onde Meu Filho foi crucificado! Ai, ai, ai desta Terra! Ai              

desta Terra! Ai! 

PORTUGAL: Conhecerás que Eu Sou! Eis que está escrito: não           

levantarás perante Mim e perante Ti nenhuma estátua feita pela mão do            

homem! Não levantarás nenhum bezerro feito pela mão do homem! Tem           

vós levantado ídolos na música! Tem vós levantado ídolos no futebol! Tem            

vós levantado ídolos na moda! Tem vós levantado ídolos na Presidência!           

Tem vós levantados ídolos na vossa casa, na vossa parentela, vou levar!            

Eis que alertei ela, vou levar porque o vosso coração está nessas coisas.             

Ai, ai, ai desta Terra! Sodoma e Gomorra está solta, eis que Eu criei um               

homem e uma mulher!  

Ai do mundo! Ai do mundo! Passa a mensagem para o Meu Filho             

João porque Eu falo pela boca dela, mas esta mensagem é para o mundo!              

Ai deste planeta que se chama por Terra, eis que se preparam para             

adorarem, mas eis que conhecerão que Eu Sou! 

 INDIA: Vós tendes levantados ídolos! Vou abater! 

 CHINA: Vós tendes levantados ídolos! Tendes escondidos aqueles        

que não são Meus. Vou abater! 

 ESPANHA: Vou abater! 

 FRANCA: O abate já começou! Vereis muitos mais! 



 ÁFRICA: Prepare-se! Todos os levantes que vocês fizeram! Hei         

levantaram nos montes, nas montanhas, nas grutas, vou abater! Vou          

abater! 

 AMÉRICA: Aquele que afronta, que tem a mão levantada para o           

alto, vou abater! 

 BRASIL, AMÉRICA LATINA, AMÉRICA DO SUL: Vós tendes        

levantados pirâmides, estátuas, coisas que não Conheço. Vou abater! 

Vou abanar a Terra porque a Minha Mão está apontada para baixo!            

Vou abater! Eu abato o que não é Meu! A Minha Mão está apontada! Estou               

alertando no dia de hoje: Vou abater! Nao ficará palmo de terra! 

 ISRAEL: Estou Eu olhando para os vossos movimentos no dia de           

hoje.  É que a Minha Espada está levantada porque Eu Sou! 

 Muito homem Me tem afrontado! Muitos se julgam. Há muitos vocês           

levantam para ocupar o lugar que Eu Sou! Estou liberando Eu os oceanos,             

vai entrar água! Anjos retirem as mãos! 

Montanhas, retirem as mãos! Estrelas, preparem-se porque eis que         

o mundo tem escarnecido, conhecerão que Eu Sou! Aos Meus Eu guardo!            

Aos Meus Eu livro! 

 Com amor eterno, eis que Falei. Shalom! 

  

ABBA PAI 

  

  

OBS: A irmã Valery teve a visão de ROMA, aquela cúpula azul! O aviso é               

de caráter geral, é toda nação presente na face da Terra que tem a              

idolatria! 

  

 


