
Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          

com o irmão Anderson no dia 20 de outubro de 2019 

  

 ESTOU NO CONTROLE 

  

Eu vos sondo os corações! Eu sei quem vocês são! Ah Filhos! Eis             

que Eu choro, Eu rio, Eu brinco! Filhos mantenham-se na posição pelo            

qual Eu vos chamei! O propósito pelo qual vocês foram ajuntados é para             

guerrearem, serem irmãos na batalha! Muitos olham e pensam: Por que           

eu não? Por que o Senhor não fala comigo? Eis que Eu falo com todos               

sim! Aos Meus Olhos todos são iguais, não existe ninguém melhor que            

ninguém, não há diferença. Eu não faço acepção de pessoas, mas eis que             

muitos ainda escondem coisas no interior deles e tem que abrir o Livro de              

sua vida. Tem que romper! 

Filhos, a chamada é feita para todos. Eu ajunto todos! Existem           

aqueles que não obedecem! Existem aqueles que começam a ouvir vozes           

estranhas e se afastam! Existem aqueles que murmuram! Existem         

aqueles que blasfemam, mas eis que o mundo está todo assim:           

corrompido! Ainda tenho Servos Fiéis na face da Terra! Ainda tenho Meus            

Pequeninos para falar! Eis que Eu estou alertando a Minha Igreja! Estou            

alertando! Ninguém dirá que naquele grande dia que eu não vi, eu não             

soube, eu não ouvi! Cada alma vivente se apresentará perante o Meu Pai. 

Nosso Pai apresentará toda a sua vida neste planeta. Guardem o           

que é vosso! Guardem os vossos corações! Guardem os vossos olhos, os            

vossos ouvidos porque eis que o inimigo de vossa alma sopra, ele gira ao              

derredor para encontrar a brecha, a fraqueza! 

Hei mulher dobre o teu jejum! Dobre os joelhos! Proclame!          

Mantenha-se na Minha Posição! Santifique a sua casa porque cada esposa           

de um Servo Meu é uma Ester. 

Eis que a Minha Mão vai pesar! Não vai pesar somente para o Brasil,              

a blasfêmia está espalhada pelo mundo afora. Sodoma e Gomorra nos           

Estados Unidos! Hum! Cheira Mal! Europa, dureza de coração! Prostam-se          

perante estátuas que já começaram a cair e vão cair ainda mais! Todas as              

afrontas que foram feitas diante do Meu Nome vão cair na face desta             

Terra porque Eu Sou! 

Ai desta Terra! Ai deste mundo! Ai daqueles que não atendem a            

Minha Chamada! A Minha Mão vai pesar naqueles que tocam nos Meus            

Pequeninos! Naqueles que blasfemam contra os Meus Pequeninos! Ai! Ai          
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desse dia não terão onde se esconder! As Minhas Crianças falam! Os Meus             

Bebês falam! Os Jovens falam! Os Velhos falam! O que mais querem? 

Dizem que Deus não se ira! Eu abri a Terra no tempo de Moisés!               

Eis que verão porque Eu Sou! Vou quebrar todo dedo levantado para            

cima! Mas aqueles que são Meus, Eu guardo com a redoma de vidro!             

Aqueles que são Meus, o Meu Manto reveste e o vidro é celestial, não é               

aquele humano, é a Minha Cúpula Santa! 

Eis que falei! Shalom! 

  

 

YESHUA HAMASHIA 
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