
Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante a conversa          

telefônica com a irmã Fabíola no dia 16 de outubro de 2019 

  

DISNEY. ZOMBADORES. LIVRO. 

  

 As pessoas nem sequer sabem do que está se aproximando na           

Disney. Estão todos escondidos naqueles bonecos, naquelas imagens,        

estão lá todos escondidos no mundo da Disney! Ai do Cristão que leva seu              

filho para a Disney! Ai do Cristão que leva seu filho para a Disney. Ai! Ai!                

Ai do Cristão que leva seu filho para a Disney! Disney não é lugar para os                

Meus Filhos porem as plantas dos seus pés! Lá não é lugar de colocar as               

plantas dos pés! Aquele mundo todo se transforma! Aquilo tudo se           

transforma. Estão todos lá dentro, desde o pequenino até os maiores,           

eles entram lá porque não são bonecos que andam, mas são eles que             

andam lá dentro. As pessoas vão lá e abraçam. Crianças e homens, nem             

sabem quem abraçam. Muitos funcionários fugiram quando descobriram        

do que se tratava. 

 Mas ai daquele que tocar no Servo Meu! Ai! Que os Meus Eu guardo,              

os Meus Eu desperto, ao Meus Eu dou a visão, aos Meus Eu dou              

entendimento, os Meus vêem muito mais que o mundo normal vê. Os            

Meus têm as visões abertas para verem aquilo que os outros não estão a              

ver. Hum! Aquilo é o mundo deles! 

 Ai! Ai! Ai! E mesmo assim muitos não querem ouvir, querem           

continuar a viajar, querem continuar a festejar, querem continuar a          

dançar, querem continuar a se dar em casamento! Ah! Ai! Ai! Ai! Já             

naquele tempo Eu falei e está escrito: raça de víboras! Vós não vedes             

com os olhos porque os vossos olhos estão tapados. Não é permitido            

vocês verem por isso foi colocado o véu para que vós não visses porque              

caíram no pecado. Não podem ver as coisas de cima, tampouco as coisas             

maiores que estão cá embaixo que não Me pertencem! Mas eis que            

muitos foram buscar, encontraram e se aprazeram porque lhes soube          

ficar com os lucros. Jezabel entrou na vida deles e o dinheiro cantou mais              

alto! 

 Eles riem quando se reúnem, mas eis que Eu vou quebrar! Ah! Até             

quando acham eles que continuarão a se reunir para fazerem as coisas e             

maquinarem no oculto? Acaso Eu não vejo todas as coisas? Acaso Eu não             

vejo quando eles se reúnem? Acaso não vejo quando eles juntam os Meus             

Pequeninos despercebidos na face desta Terra? Muitos que não se          



preveniram, caíram em ciladas porque não quiseram atender a Minha          

Palavra e me ouvirem! Eis que tenho alertado! Tenho alertado! Tenho           

tocado a trombeta! 

 Aos Meus Eu guardo, mas aqueles Eu não conheço! Não conheço!           

Não conheço! Eles se achegaram no Meu Filho João, mas eis que Eu pus a               

Mão! E não contentes ficam a cirandar, mas eis que Eu ponho a Mão              

porque o que é Meu ninguém toca! Aqueles que são Meus, de Alma, Corpo              

e Espírito ninguém toca! E ai daqueles que estão a se levantar neste             

últimos dias para blasfemarem contra os Meus Pequeninos!  

 Ah! Ah! Deus é Deus de amor dizem eles. Acaso um pai quando             

repreende um filho, não exorta, não chama a atenção? Não consagra a            

vara? Eis que está escrito na Minha Palavra: Se Filho tu desobedeceres,            

consagre a vara! Pois eis que a Minha Vara vai pesar para aqueles que              

tem desobedecido. A Minha Vara vai pesar para aqueles que não           

atendem, que não ouvem, mas que não querem e são arrogantes, são            

zombadores, são usurpadores! 

 Eu tenho a hora certa, momento certo para cada Servo Meu e eis             

que estou preparando um por um! Não te esqueças da armadura, não te             

esqueças da unção. Armas Eu liberei que ativam no mundo espiritual. O            

homem não vê, mas os Meus Anjos sabem ver e reconhecer quem é             

quem! Olho as Minhas Lâmpadas acesas. Tenho as tochas acesas que Eu            

vejo cá de cima e Eu deixo na morada que Me apraz. 

 Eis que Eu te dei o sonho para que tu visses a confirmação. Tuas              

irmãs têm falado* e Eu te dei o sonho porque Me aprouve entrar na tua               

casa e confirmar: Ele já não é Meu, ele se corrompeu! Ele já não é meu,                

ele se corrompeu! Ai! Ai! Ai! A Minha Filha passou mensagem! A Minha             

Filha passou alerta, ela disse vai no Telegram, mas ele nem sequer leu!             

Ele foi alertado! Ele foi alertado! A transformação começou de pouquinho,           

pouquinho, pouquinho. Engano pouquinho a pouquinho. Muitos estão lá         

na mesma roda, rodam, rodam, rodam todos! Muitos vão descer rodando           

todos! Eu alertei da roda! Eu alertei da roda!  

 PAREM de ler aquele livro! Parem de ler aquele livro! Queimem o            

livro porque foi mudado. O livro foi mudado. Ah! Não leiam mais aquele             

livro porque ele foi mudado, foi tirado e foi acrescentado por isso muitos             

tem visto coisas que não são Minhas! O engano está liberado em muitos             

livros, muitas coisas. Filhos Meus fiquem atentos! Nem tudo que vos           

aparece é para vós! 



 Ah! Mantenham-se em posição porque muitos me procuraram, Eu         

trouxe, muitos se desviaram! Muitos bateram a porta e disseram Senhor           

queremos entrar! Eu abri a porta para trazer para o Meu Tabernáculo,            

mas muitos não quiseram obedecer.  

 Ah! Filha Minha não temas porque Eu Sou contigo e eis que a Minha              

Paz, a Minha Graça te dou. Shalom! 

  

YESHUA HAMASHIA 

 
 
* Visões tidas pelas irmãs Luana e Valery no dia 13 de outubro de 2019               

(híbrido) 


