
Transcrição dada a irmã Valery durante conversa telefônica com a irmã           

Luana no dia 18 de outubro de 2019 

  

MUNDO DA FANTASIA 

  

 Este mundo da fantasia tem encantos e as pessoas ficam          

encantadas com este mundo! Ficam a ver coisas que Eu não falo! Ficam a              

ver coisas que Eu não digo! Ficam encantados porque são levados em            

sonhos e imaginações. Só que eles não sabem que são levados para            

mundos inferiores! 

 Os alertas são dados! Vigiem! Vigiem! Vigiem! Nem todos aqueles          

que falam são Meus! Nem tudo que sai das bocas deles é de procedência              

Minha! E muitas vezes se achegam a você com encantos, com amizades;            

se fazendo passar por Meus: lobos vestidos com pele de cordeiro! Se            

achegam as Minhas Ovelhas e aquelas que não estão vigilantes, que não            

são prudentes, que não tomam posição, que não perguntam, que não           

entram na Minha Presença para saber se o Espírito que fala é Meu. Não!              

Facilmente caem pelo encanto! 

Ficam encantados, olhando para os espelhos e achando que são os           

mais belos, este é o encantamento que é lançado; encantamento da           

sabedoria, encantamento de que sabem, de que viram letras mortas nas           

bocas deles. Letras mortas nas bocas deles! Muitos mesmo assim não           

querem ouvir! Ninguém, ninguém diante do Trono alegará que não foi           

alertado, os do mundo, aqueles que um dia Eu chamei, aqueles que se             

propuseram a fazer a Minha Obra, aquela Noiva que não está vigiando,            

ninguém dirá que não foi alertado! 

Não prestam atenção, o inimigo da alma deles está sedento para           

levá-los junto! Entra com garras e com tudo! Dizem que Deus não fala             

assim? Acaso Eu não vejo as coisas? Aquele a quem Eu expulsei do Meu              

Trono e aqueles que habitam no mundo, não há uma alma vivente e um              

espírito de engano que passe pela Terra e Eu não veja. 

Aos Meus Eu guardo, com amor eterno. Shalom! 
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