
Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          

com a irmã Luana no dia 21 de outubro de 2019 

 

VAIDADE 

 

Minhas Filhas, as Minhas Servas se vestem com decência! Vocês          

tem a Ester como exemplo: Filha adornada, mas simples como a pomba!            

Eis que vos alerto:  Nem tudo o que aparece no mundo é bom!  

Aprumai a vossa vestimenta! Aprumai os vossos trajes! Eis que          

muitos mantos são para cobrir, mas muitos usam para mostrar! Vigiai! A            

Minha Palavra diz: não faças o outro pecar somente de olhar. Vocês            

sabem o que é certo e o que é errado porque o Meu Espírito testifica.               

Muitos de vocês querem estar conforme estão no mundo. Muitas          

alterações tem feito o homem no seu corpo.  

Vigiem para que vosso corpo não se torne motivo de queda! Vigiem            

para que através da vaidade não se ensoberbeça o vosso Espírito. Tudo            

começa por uma coisinha, um pequeno acréscimo. Quando derem conta,          

já transformaram tudo, não foi assim que vos criei! 

Eis que muitos exaltam o corpo físico! O homem tem mudado a sua             

característica, a forma como nasceu, até os olhos. Não será isto que os             

cientistas estão fazendo? Vocês sabem para onde isso caminha? Sabes          

como se chamam estes homens Luana? Metade homem, metade animal!          

Metade homem, metade máquina! 

Eh! A maquiagem, eis que Minha Filha falou na maquiagem! Eh! A            

maquiagem! Acréscimos! Ah Filhos! A Minha Noiva é adornada com          

simplicidade! Tem necessidade de estarem engalanados para o mundo?         

Muitos não se dão conta, é um espírito de concorrência.  

Unhas! Vocês estão sendo habituados a verem garras! A sutileza          

para que quando venham aqueles que vêm com as garras, vocês não            

estranharão, parecerá tudo normal.  

Labios pretos para achar que é normal também! Andarem vestidos          

de preto parece que é normal porque é moda, é um preparo. O preparo              

está em todas as áreas, o Meu Espírito testifica dentro de cada um o que               

é certo, o que é errado. 

Aqueles que me conhecem, atendem a voz do Meu Espírito! Sabem           

o que é certo, o que é errado! A Minha Casa é ordem e decência! Vigiem                

Filhas!  
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Não seja maior o brilho do mundo que o brilho do vosso Espírito!             

Falta de equilíbrio espiritual cria falta de equilíbrio físico! 

Eis que falei! 

 

YESHUA HAMASHIA 
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