
Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          

com a irmã Luana no dia 28 de outubro de 2019 

  

CRIANÇAS EM CASA NO DIA 31 (urgente) 

  

De hoje em diante vigiem onde colocam a planta de vossos pés            

porque muitas coisas começarão a cair! Caindo estas coisas não estejam           

vocês lá! Está chegando a hora que cada um vai enterrar o seu. Olhem              

para posição que vos chamei porque não olharão mais para trás! Os            

mortos enterrarão os mortos, fugireis para salvar! Vigiem! Vigiem! Vigiem          

nos funerais! Vigiem porque muitos dessas coisas são feitas debaixo          

daquelas coisas! Minha Terra vai tremer! Não estejam vocês lá! 

Estou Eu alertando os Meus Filhos! Eu alertei a recolha! Recolham           

para casa! Não é tempo de andar no mundo! Não é tempo de perder com               

distração! É tempo de jejum e oração! Vigilância! 

Alimentem-se do que é Meu! Minha comida Eu vos dou! Minha           

Palavra Eu vos dou! Ouçam a música do Sangue do Cordeiro! A Palavra             

está no vosso coração! Atentai para a direção para saber se é Meu ou              

não! Muitos tem feito a escolha e Eu retirei a Mão! Sou Pai de Amor, mas                

Sou Justiça também! 

Eis que muitos dizem: falam sempre a mesma coisa, mas que Estou            

falando hoje fique marcado na tábua de vosso coração! Pequeninos          

clamai! Pequeninos clamai! Pai que ora e apresenta a Mim, guardo Eu a             

Minha Criação! Não é tempo de andar! Não é tempo de andar; é tempo de               

andar vigiando sempre na posição! 

Aquele preparado está! Breve! Breve irá! Estão juntando e         

ajuntando! Eles sabem o que se passa! O médico falou eles! O médico             

falou eles! Vigiai na posição! A Minha Paz vos dou! Minha Graça vos             

entrego! Meu amor eterno é vosso! Filhos olhem para o coração, estou            

falando Eu agora!* 

Meus Anjos estão andando! Estou guardando a Minha Igreja! Estou          

guardando a Minha Noiva! Os Pequenos guardo Eu! Minhas Crianças          

guardo Eu! Estou rodando Eu a Mao, guardando o que é Meu! Fala! Fala!              

Fala! Fala! Fala! Fala para a Minha Noiva recolher Minhas Crianças! Filhos            

Meus não vão lá! Filhos Meus para a recolha! Minha Criança recolher!            

Naquele Eu quero Eu, Minhas Crianças recolher! 

Alertando Eu os Pais, quero Eu Criança recolher! Não colocar a           

planta dos pés lá! Recolher os Meus Pequeninos! Na casa recolher! Eis            

que Meus Pequeninos não querem ir! Estou Eu acordando Eu os           

Pequeninos para não irem! Meus Pequeninos estão a falar: Eu não quero            

ir lá! 



Quando fazem as coisas, fecham as portas! As sete colinas (Roma)           

batem continência ao pai deles! Vocês não veem a intenção dos corações            

deles! Acaso há coisa que eles não façam que Eu do Meu mais alto Trono               

não veja, assim como Meu Pai? 

Celebridades se reúnem lá nas sete colinas! Tenho Eu guardado os           

Meus Filhos daqueles que voam durante a noite! O que aquela coisa está             

lá a fazer? O que sai da boca dele o pai dele é outro! Túmulos caiados!                

Recolher obrigatório! 

Quero Eu obediência, Minha Criança recolher! Meus Pequeninos        

recolher! Meu Amor entrego a vós, eis que Estou guardando Eu! Façam            

vocês a vossa parte OBEDECER! Eis que Eu falei agora, Minha Filha            

sorriso dá, Meu Amor Eterno é vosso! 

  

  YESHUA HAMASHIA 

 

* Mensagem dada especificamente à irmã Luana sobre falecimento de um 

parente de seu marido. 


