
Transcrição da mensagem dada a irmã Valery no dia 26 de outubro de             

2019 

  

UNÇÃO E PORTAIS 

  

Meus Filhos, elevarei os vossos conhecimentos em nível espiritual. A          

Minha Palavra foi: unjam as vossas casas, unjam tudo aquilo que vos            

pertencem. Tudo que passa por baixo da terra, canos de eletricidade,           

água, telefone são portais para o mundo; espelhos são portais para o            

mundo espiritual e físico. Eis que muitos não atendem quando Eu digo            

unjam as vossas casas; unjam as vossas portas, unjam os vossos           

utensílios. Bloqueiem tudo que se chama porta de entrada e porta de            

saída. 

Determinem dentro de vossas casas quem é o Senhor porque o que            

é decretado no mundo físico é decretado no mundo espiritual, mas eis            

que muitos ainda duvidam, muitos ainda questionam o porquê. Tenho Eu           

levado a muitos a ungirem-se de manhã e à noite. 

A unção é para fechar e abrir. Abre-se no mundo espiritual para as             

coisas que estão por vir, para o entendimento, para a sabedoria, para o             

discernimento e fecha-se para as coisas do inimigo da vossa alma. 

Atendam no dia de hoje, é um alerta urgente, aquele que ainda não             

fez, faça ainda quando há tempo. Unjam! Unjam! Unjam! Eis que o            

inimigo de vossas almas usa de roupas, de calçados, de equipamentos, de            

utensílios, de brinquedos, procurando estratégias, formas e acessos aos         

Meus Filhos, ao contato com aqueles que não estão prevenidos, aqueles           

que não tem discernimento. 

Eis que tenho alertado unjam os vossos pertences, consagrem! Vós          

não sabeis ainda o efeito no mundo espiritual. Unjam os vossos carros,            

volantes, motos, bicicletas, as vossas rodas, eis que as rodas tem contato            

com a terra. Os volantes tem a direção do carro, unjam os vossos             

motores. Acordem! Acordem! Acordem! 

Eis que Meus Anjos tem guardado muitos! Há muitos acontecem          

coisas inexplicáveis dentro de casa. E diz o Senhor: Eis que coloquei para             

Minha Filha Maria Lúcia, um Anjo para te proteger porque tu és a Minha              

Serva Fiel! Eu conheço o teu proceder, o teu caminhar, o teu deitar, o teu               

pensar, o teu levantar. Sei quem tu és! 

Consagrem o que comem, o que bebem porque assim como eles           

fazem aliança e consagram ao pai deles, vocês têm que consagrar ao Pai             
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de vossas vidas. Clamem o Sangue de Cristo dentro e fora da casa, nas              

janelas e portas, nas chaminés, na canalização, na eletricidade, no gás,           

nos telefones, nos aparelhos! Clamem o Sangue de Cristo! Clamem! O           

Sangue de Cristo tem poder! Decretem a autoridade máxima dentro de           

casa que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor que vai reinar dentro e fora               

desta casa! Paredes de fogo nas linhas telefônicas! Muralha de fogo!           

Parede de fogo! 

Onde há uma porta de entrada, decretem nos telefones, tablets,          

modem, televisões, computadores, ou seja, que tudo que é uma porta de            

entrada e saída de acesso ao mundo sejam cancelados! 

Eis que falei! Shalom! 

  

YESHUA HAMASHIA 
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