
Transcrição da mensagem dada a irmã Valery no dia 18 de outubro de             

2019  

  

ACAUTELAI-VOS! 

  

 Acautelai-vos os que dizem vou viver a minha vida toda! Vou fazer            

tudo o que eu quero! Quero fazer! Quero me divertir! Quero passear!            

Quero andar pelo mundo afora! Quero ser feliz! 

Acautelai-vos porque pensais assim: vou fazer tudo o que Eu quero,           

quando estiver cansado, quando achar que já chega, já passei por tudo,            

vou me chegar aos Pés de Cristo, pedir perdão para me redimir. 

Acautelai-vos! Não seja este dia muito tarde para vós porque desde           

o princípio, Eu vejo a intenção do coração, a intenção com que vocês             

partem, a intenção com que vocês decidem os projetos de vossas vidas! 

Eis que Eu vejo tudo e sondo os seus corações, sondo as vossas             

mentes, vejo qual é o ponto de partida, qual é a semente inicial para tudo               

que vocês pretendem; essa semente não Sou Eu porque desde o princípio            

vocês decidem por vocês próprios para fazer as vossas próprias vontades,           

para depois, no fim, se der tempo acordar e pedir perdão. 

Vigiem para que não seja tarde demais porque os Meus Alertas são            

dados no dia de hoje! Quando acharem que já têm tudo que fizeram e              

pensarem que chegou a hora do descanso este dia será tarde, será como             

o homem que mandou fazer um celeiro, ajuntou, ajuntou e depois disse:            

agora que tenho tudo ajuntado, tudo vivido, vou descansar e vou viver            

em paz! E eis que foi nesse dia que Eu bati a porta e disse Eis me aqui e o                    

que tendes tu para Mim? 

Acautelai-vos! Enganoso é o coração do homem, quando o desejo          

do seu coração é primeiro satisfazer suas próprias vontades! Ai de vós            

que dormem em pé! Ai de vós que não estão atentos ao Meu Espírito!              

Lêem! Lêem mas não conhecem Meu Espírito na profundidade, tendes          

todas as palavras da Bíblia nas vossas bocas, mas não conhecem a Mim!             

Só me conhecem aqueles que estão com entendimento e aqueles que           

estão atentos a Minha Palavra! 

Eis que falei no dia de hoje. Shalom! 

  

YESHUA HAMASHIA 

 


