
Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante a conversa          

telefônica com a irmã Luana no dia 23 de outubro de 2019 

  

EU VOU LEVAR! 

  

O Senhor diz: alguns dos Meus, Eu vou levar! Eu vou levar nas             

ondas dos tsunamis, nos terremotos. Filhos, não apoquenteis porque         

muitos Eu vou levar! Vou levar sim! Vou levar para a Glória! Muitos             

perguntarão: Por que Senhor se estamos salvos e ficamos? Eis que Eu            

tenho planos na face da Terra para uns e tenho planos para outros. Há              

muitos Filhos Meus que estão em Minha Presença mas serão recolhidos.           

Assim como Eu tenho alertado sobre os Pequeninos, vou recolher os           

anciãos, aqueles que trabalham mais tempo na Minha Obra.  

Vou recolher os de cabelos brancos, vou recolher aqueles que não           

tem mentes para as coisas que estão por vir. Vou recolher Eu, muitos dos              

Meus serão levados. As pessoas perguntarão: Por que Senhor? Vem aí a            

água. Por que Senhor? Salva-me! Salva-me! Orem e vigiem! Nesta hora           

entreguem a vida de vocês em Minhas Mãos. Eis que podem perder o             

corpo, mas as vossas almas estão nas Minhas Mãos porque Eu Sou Pai,             

Sou Deus, Sou Pai Todo Poderoso e irei recolher os Meus! 

Muitos subirão para a Glória nestes grandes terremotos que virão          

aí! Muitos subirão para a Glória nestes grandes tsunamis que virão aí!            

Muitos subirão para a Glória nessa mexida nas águas, na Terra que vem             

por aí, mas eis que os Meus, Eu recolho, os Meus, Eu salvo! Aqueles, os               

quais, tenho planos para trabalhar com eles na Seara, muitos deles serão            

poupados ainda que venham tsunamis, ainda que venham maremotos,         

muitos serão poupados ainda que sejam os Meus! 

Eis que Eu tenho ajuntado! No meio do Meu Trigo Eu tenho funções             

diferenciadas para cada um. Cada um no meio do Trigo tem uma função             

específica, eis que está delineado desde o Princípio da Criação: Aqueles           

que serão Meus para o primeiro recolhimento e aqueles que serão Meus            

para ajuntar, para pregar, para salvar almas. Aqueles que usarei como           

Exército de combate para fazer frente a este inimigo que está vindo com             

muita sutileza. Eis que tenho alertado a Minha Igreja, coloca-se na Minha            

Posição! Coloca-se em Minha Posição!  

Eu sou Deus na vida dela! A Minha Filha Eu guardo! A Minha Filha              

Eu seguro porque ela tem aberto o coração e fala tudo o que sente, a               

sinceridade dela Me agrada. Ela é sincera Comigo e isso Me agrada. Isso             
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Me agrada! Eu conheço a intenção do coração dela! Eu sei o que ela está               

fazendo! Eu conheço a intenção do coração dela por isso me aprouve            

estar na vida dela. Me aprouve usá-la e vou continuar a usá-la porque eis              

que Sou Deus na vida dela, ainda que se levantem contra a vida dela, sou               

Eu quem ponho a Mão! Sou Eu quem ponho os limites! Estou Eu             

condicionando a vida dela porque Sou Esposo, Sou Pai, Eu Sou o            

Provedor, sou Eu que guardo, que guardo a casa, sou Eu que guardo o              

Filho, que guardo a parentela! Não pensem que eu tirei a Mão! Eu não              

tirei a Mão porque repreendi, como Eu repreendo os Meus, Eu exorto, Eu             

alerto eis que a Minha Filha Eu guardo porque eis que é a Minha Noiva               

Preciosa (Valery). 

Ah vós do mundo estejais alertas porque estou a chamar para a            

seara os que abandonaram a obra para que voltem porque precisam           

trabalhar na Obra, eles fizeram um pacto, uma aliança Comigo! Entrem           

para o concerto! Entrem para o renovo! 

Oh Charles! Charles! Charles tens me trocado por uma moeda de           

prata!* Tens me trocado por uma moeda de prata! Charles tens me            

trocado por uma moeda de prata! O que Eu não te dei até o dia de hoje?                 

O que Eu não te dei até o dia de hoje? O que tens faltado? Tu tens 3                  

meninas Charles. Acaso tu sabes o que são 3 meninas neste mundo no             

que está por vir Charles? Eis que Eu estou te dando a última oportunidade              

da tua vida neste planeta que se chama Terra! 

Charles! Charles! Charles estou te dando Eu a última oportunidade          

neste planeta Terra. Passa para a Minha Filha Nilva! É a última            

oportunidade que te darei porque tu tens os teus pés alinhados para a             

cova, para a sepultura, para descer porque tu quebrastes a aliança           

Comigo! Tu quebrastes a aliança Comigo! Tu me tens trocado pelas           

moedas de prata que nem Judas. Tu me vais a trocar como Judas? Acaso              

tens te faltado alguma coisa Charles? O que que este mundo tem para te              

dar que Eu não te dei? 

Assim como os Meus Filhos, a Minha Igreja Estou alertando para           

que reúnam mantimentos, reúnam água. Ah! Mas que muitos tem          

eletrodomésticos de toda dependência em vossas casas, tem carros         

elétricos, por acaso vocês estão atentos a prestarem atenção que no           

momento que faltar eletricidade nada funcionará na vossa casa? Tem Eu           

vos alertado! Preparem-se para o tempo como o de Moisés! Tenho Eu vos             

alertado como no tempo de Moisés! Tenho Eu vos alertado preparem-se           
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com mantimentos, objetos de antigamente sim, que não dependam de          

eletricidade! 

Oh Filhos Meus que não atentam! Vocês não estão atentos! Vocês           

não estão ouvindo! Vocês não estão ouvindo a direção e a Palavra que             

tem sido dada, mas vocês estão se distraindo, estão atentos com as            

coisas deste mundo, pois que eles tem se reunido sim! Eles estão se             

reunindo sim para levantar aqueles que são deles! Estão se reunindo sim            

para fazer a aliança, a comunhão de todos eles porque o pai deles é              

outro, a aliança deles é outra, o pacto deles é outro! 

Ah Igreja Minha esteja atenta porque a hora que Eu venho ninguém            

saberá! A hora que Eu aparecer ninguém saberá! Ninguém tem planos!           

Ninguém sabe! Eu só estou aguardando a ordem do Meu Pai, quando Ele             

disser! Filhos vai ser muito tarde para uns pois que Eu tenho alertado,             

entrem para o concerto! 

Pastora Marli estou te aguardando naquilo que esta lá. Eis que Eu vi             

que tu começastes, mas Eu quero uma limpeza total! Eu quero uma            

limpeza total! Eu quero uma limpeza total! Eu não aceito ninguém na            

Minha Presença com coisas que não são Minhas! Eu não aceito ninguém            

na Minha Presença com coisas que não são Minhas: tu cortas com teu             

passado ou tu desses com teu passado! 

Eu sei que é duro para os pais daquela criança, mas eis que Eu              

recolhi! É o Meu Anjo! Está na Minha Presença! Está na Minha Presença             

porque eis que Eu estou recolhendo os Meus Pequeninos. Não vos           

admireis! Exortai! Alertai a quem pode alertar! Amai a quem pode amar!            

Dai amor! Dai carinho! Porque Eu Sou Pai que guardo com amor! Eu Sou              

Pai que cuido! Eu tenho os Meus Anjos que estão cuidando dos Meus             

Pequeninos! Eles não estão perdidos não! Eles estão na luz, estão na            

Minha Presença! Estão brincando nos Meus Jardins! Estão brincando nos          

Meus Jardins! Estão brincando nos Meus Jardins! Salpicam-se com águas,          

brincam com os Meus Animais! Canto para eles músicas celestiais!  

Fernanda alerta os pais! Alerta os pais! Eu recolhi para a Glória, é             

meu anjinho! Se te aprouver Filha de passar a mensagem para eles            

ouvirem a Minha Voz! Sou Eu quem acalento os corações deles! Não se             

esqueçam: Sou o Pai de provisão! Eu sou Pai que guardo e livro! Sou Pai               

que coloco a Mão! Colocando Eu a Mão quem poderá impedir? Eu passeio             

no meio de vós, Eu vos estou guardando! Olhem para Mim que Eu Sou              

vosso Pai! Eu recolhi para a Glória! Eu recolhi para a Glória! Eu recolhi              
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para a Glória! A Minha Paz vos dou pais, o Meu Amor Eterno! Eu sou               

IESUS (latim bíblico) na vossa vida! (Menino Kauan) 

A Minha Noiva que se prepare! A Minha Igreja no mundo que ouça:             

Eu sou Deus que guardo e livro! Eu Sou Deus que preparo os Meus!              

Quando vós estiverem prontos, Eu vos darei a direção, assim como foi no             

Egito será nos tempos de agora porque sou Pai que guardo! Eu sou Pai              

que livro e protejo! Eis que falei no dia de hoje, meu Amor Eterno, Minha               

Igreja e Minha Noiva. A Minha Paz vos deixo. 

Abba Pai falando e Jesus Cristo o Meu Filho. O nosso amor é             

convosco. 

  

 
* Mateus 26:14-16: 
“Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes            

dos sacerdotes, 

E disse: Que me quereis dar, e eu vo-lo entregarei? E eles lhe pesaram              

trinta moedas de prata, 

E desde então buscava oportunidade para o entregar.” 

 

Filipenses 4:19: “O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as            

vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus.” 
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