
Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          

com o irmão João no dia 23 de outubro de 2019 

 

CAPACITACÃO 

 

O Pai capacita os escolhidos, eles não nascem capacitados. Ele é           

quem coloca as Palavras nas bocas de Seus Servos. Ele é quem dirige             

com o Espírito Santo dentro do irmão João o que vai ser dito, por isso que                

o Senhor afirma: Não se preocupem com o que tem que ser falado porque              

serei Eu que falarei pela vossa boca! Irmão João, o Pai não te escolheu              

pela quantidade de títulos, conhecimento. Mesmo que seja um falho          

pecador há uma sinceridade de coração porque o Pai viu em primeiro            

lugar o amor pela palavra Dele, o amor pelos Mandamentos Dele, a            

dedicação por querer obedecer ainda que sejam mandamentos do Antigo          

Testamento, renovados com a vinda do Senhor Jesus Cristo na Terra, a            

sua entrega em querer aperfeiçoar-se, em querer agradar o Pai. 

Muito homem tem o conhecimento, sabe bem a Palavra, entende          

muito bem os versículos, sabe a organização da Bíblia, mas não vivifica            

isto. As Palavras que saem são letras mortas; sem vida por isso que a              

Igreja está caída. A começar pelo próprio Pastor que não tem vida, não             

tem Espírito Santo nele porque já saiu das Igrejas, já saiu de muita             

denominação porque aquele que está em cima do Altar é Mamom, Deus            

já tirou a Mão! 

Conhecer o Direito, ser advogado, fazer o curso de Advocacia é ter            

o diploma na mão. Saber defender as causas pela verdade é outro            

princípio de vida. Eis que muitos já não são advogados da verdade, são             

da mentira. 

O Pai está procurando verdadeiros adoradores, não verdadeiros        

conhecedores. O conhecer não testifica, não vivifica, não pratica. Há          

muitos Pastores que conhecem, mas não vivem a Palavra. Quando estão           

fora, vivem a vida no mundanismo, libertinagem, na promiscuidade, no          

adultério, na prostituição, são falsos! Eis que no dia do Juízo a peneira             

daqueles que meteram a mão no arado, aqueles que estiveram em           

posições superiores será severa. 

O Pai afirma que não se preocupem com o que os outros pensam,             

preguem a Minha Palavra porque no dia em que se apresentarem a Mim,             

Eu veja o que vocês fizeram! O sangue da vida destas pessoas vai ser              
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retirado das vossas mãos no momento em que fizerem a vossa parte pelo             

qual Eu vos chamei! 

A corrupção não é de um dia para outro, a corrupção é gradativa.             

Ainda que a pessoa tenha entregado sua vida a Deus, deixa de vigiar,             

relaxar na fé, relaxar no jejum, relaxar na oração, aos pouco se esfria. A              

voz do mundo começa a falar e o Espírito Santo começa a se calar. A               

queda começa lá atrás, quando se cobiça a mulher do próximo, começa            

quando vê que o carro da moda do irmão da Igreja é mais bonito que o                

carro que usa; daí começam as propostas de dinheiro, as ofertas de            

dinheiro. 

Nem toda oferta que é colocada no Altar é para Mim! Nem toda a              

oferta que o homem vem trazer no chamado Altar é para Mim! Muita             

oferta é colocada lá para que o olho do Pastor seja engalanado. Muita             

oferta é colocada lá para que o olho seja enganado, para que seu coração              

seja enganado pelo dinheiro. São colocados montes de dinheiro, eis que           

chega a altura que se começa a dizer: Vou tirar um euro, depois dois              

euros, aí começa o de 20 euros. Quando se dá conta começa a colocar a               

mão naquilo que o membro disse que era para a Minha Igreja. Aí começa              

a comprar coisas para ele, eis que tenho visto o que eles tem feito nos               

bastidores. Tem ajuntado não para a Minha Obra mas para eles próprios!            

Tem ajuntado para eles próprios! 

Eis que Eu alertei no dia de hoje a dois! Eu alertei a dois no dia de                 

hoje: entrem para o concerto ou descerão para a sepultura! Eis que Eu             

alertei no dia de hoje! Eu alertei a Minha Serva Nilva para passar a              

Palavra no dia de hoje! Aqueles que estão se escondendo por trás das             

cortinas, aqueles cujo corações me trocaram por uma moeda, duas          

moedas de prata ou ouro. Aquela que está a se agarrar ao passado, eis              

que Eu tenho alertado! Entrem para o concerto porque quando Eu bater a             

porta já não existirá mais concerto! Eis que Eu tenho alertado, muitos não             

tem ouvido, mas eis que Eu alerto! Ninguém dirá que não foi alertado             

porque a boca da Minha Filha fala e Meu Servo me serve! Façam a vossa               

parte porque naquele grande dia saberão que Eu Sou falei através de vós!             

Shalom! 

 Eis que Eu estou buscando aqueles que tem amor por Mim sincero,            

eis que estou buscando aqueles que tem amor pelos Meus Ensinamentos,           

amor a Mim. Eis que falei 

 

YESHUA HAMASHIA 
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