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com a irmã Fernanda no dia 18 de outubro de 2019 

 

MENTE EM CRISTO 

 

Meus Filhos vejo a tristeza de vossos corações. Eu sei o que se             

passa em suas vidas. Eu vejo tantas preocupações nas vossas mentes:           

preocupações com as coisas materiais e com os vossos filhos! Olhem           

somente para Mim, busquem a Minha Presença, vigilantes na posição pela           

qual Eu chamei vocês, de oração, de jejum pelos vossos familiares, de            

interceder por eles! Não fiquem preocupados e aflitos com o que vocês            

tem de comer, de vestir porque os Meus Eu tenho guardado, tenho            

livrado! 

Os Meus Pequeninos Eu vou livrar sim! Eu vou levar! Sei que o             

coração de vocês ficam tristes, mas levo vocês em pensamento: os           

adultos não vão suportar, tolerar, muitos desmaiarão das coisas que          

estão por vir. Acaso os Meus Pequeninos passarão por isso? Acaso os            

Meus Pequeninos estão preparados para assistirem as atrocidades deste         

planeta? Acaso os Meus Pequeninos resistirão? Vocês têm a certeza que           

querem ver os Pequeninos a padecerem de infartos, choques de coração? 

Eu sei que é duro! Eu sei que é duro! A Mim também não me apraz                

separar desta forma, mas eis que por isso Eu tenho levado a muitos para              

a oração, para o arrependimento, para que no momento do          

arrebatamento subam junto com os seus! Eis que na Minha Presença se            

apresentarão como alma! Na Minha Presenca cada um de vocês são           

almas! Eis que no mundo físico são apegados uns aos outros, mas eis que              

eles são Meus e por amor aos Meus Pequeninos, Eu levo! Eu vou tirar              

para que eles não vejam o que está por vir porque os adultos não querem               

ouvir, mas os alertas têm sido dados no planeta. Meus Filhos não querem             

ouvir, muitos não querem ouvir! Se os Meus não querem ouvir, imaginem            

aqueles que estão no mundo que não ouvem nada! 

Se os Meus estão com tribulação de coração, imagine os que estão            

no mundo, os ímpios! Ai deste Planeta Terra! Ai desta Terra quando            

começar a gemer! Ai desta Terra quando entrar o terror! Ai! Ai! Eu tenho              

alertado! Eu tenho alertado! Se santifiquem! Se santifiquem. Fiquem na          

Minha Presença para que estejam prontos para subirem com a Noiva, com            

os Meus Pequeninos, mas eis que muitos não querem ouvir, eis que dizem             

vamos ver o que isto vai dar! 



Muitos dizem vamos ver o que isto vai dar, querem esperar para            

ver com os próprios olhos, para muitos será tarde. Será tarde! Quantas            

trombetas deverão ser tocadas na face desta Terra para que escutem?           

Quantos bramidos serão necessários para avisar que Estou chegando?         

Quando chegar a altura que vão decidir o que fazer, para muitos pode             

não dar tempo! Para muitos pode não dar tempo! O choque será tão             

grande que para muitos pode não dar mais tempo. Por acaso não esta             

escrito em Minha Palavra que muitos não aguentarão? 

Eis que Eu tenho preparado os Meus para a batalha. Aproximam-se           

daqueles que tem o mesmo Espírito! Vigiem com quem conversam! Ai! Ai!            

Ai deste mundo, ninguém dirá que não foi alertado. No dia em que o rolo               

da vida se abrir, ninguém dirá que não sabia, não vi, não escutei porque              

os Meus Anjos abrirão o rolo e tudo que foi mostrado será revelado.             

Assistirão desde que nasceram até aquele grande dia, as obras que tem            

feito. 

Eis que Eu conheço cada um, aquele que está semeando, que está            

plantando na Minha Seara, eis que a Minha Seara está pronta, mas eis             

que os ceifeiros fogem, fogem porque suas vestes estão sujas, tem           

sujado pelos caminhos, adornaram-se de coisas que não são Minhas! 

Elevem os olhos para o alto, de onde vem o vosso Socorro. Acaso             

tendes para onde ir? Aquele que não é Meu está sedento de vossas             

almas. Se levantou com fúria contra a Minha Serva, mas eis que Eu             

coloquei a mão. O que é dele Eu corto agora porque Eu Sou na vida dos                

Meus, na vida daqueles que Me buscam, naqueles que estão em Minha            

Presença! 

Atendam bem o dia de hoje e não te esquecam das Palavras ditas!             

Vigiem! Vigiem! Se aprouver a vocês, entro em vossas casas, na vossa            

parentela e coloco a mão. Não segurem vocês, aquilo que Eu posso            

segurar, não coloquem a Mão naquilo que posso segurar porque agindo           

Eu quem impedirá? 

Falei! Shalom! 

 

YESHUA HAMASHIA 

 


