
Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          

com a Pra. Nilva no dia 29 de outubro de 2019 

 

FUJAM DE DUBAI! (urgente) 

 

Aquele que está naquele lugar comece a se preparar para sair de lá!             

Comece a se preparar para sair de lá! Aquele que é Meu e está na               

redondeza é para sair de lá! Eis que Eu vou abanar a Terra! Eu vou               

abanar a Terra, o chão vai abrir! O chão vai abrir! Não espere pelo dia, a                

Minha Palavra diz que aquele que está no monte não volte atrás, aquele             

que está em cima do telhado não desça (Mateus 24, 15-22); aquele que é              

Meu no dia que se chama hoje comece a sair porque Eu vou abanar a               

Terra, eis que eles afrontam e querem afrontar. Existe afronta maior que            

esta de sentar no Trono que é do Meu Filho? A Minha Mão vai pesar! 

Ai de vós cidadãos do mundo, vocês que sabem! Ai de vós cidadãos             

do mundo, vocês que sabem e estão lá! Corram enquanto é tempo!            

Corram enquanto é tempo! Saiam de lá! Corram! Aquele que tem, ajunta            

o que é seu e corra. Êxodo urgente porque Eu vou pesar! Não afrontarão              

aquele que é o Meu Filho! Nesse dia saberão que Eu Sou vou abanar esta               

Terra! Corram! Corram! 

Estão eles preparados para levantar aquele que é deles, mas eis           

que Eu Sou conhecerá! Corram! Fujam dela! Fujam dela! Ai desse dia! Ai             

desse dia! Atentai o Meu Chamado para as nações, eis que alerto os             

cidadãos da Terra! Estou Eu em pé no dia que se chama hoje, alertando              

os cidadãos do planeta que se chama Terra! Aquele que estiver naquele            

lugar, corra! Aquele que estiver naquela zona, fuja! Aquele que está lá,            

ajunte o que é seu e saia imediatamente porque Eu vou abanar! Não             

tolerarei afronta como essa! Aquele, digo Eu, basta! 

Até aqui chegam vocês, daqui não passarão! Afronta! Hum! Ai desse           

dia! Ai dos cidadãos desta Terra! Muitos pedirão para que o chão os             

engula! Muitos pedirão para se esconderem nas cavernas! E não terão           

lugares para se esconderem aqueles que colocarem a planta de seus pés            

lá! Porque a Minha Mão vai pesar em toda parentela e toda geração de              

todo aquele que colocar as plantas do pés lá porque naquela hora, aquele             

que tem intenção de colocar lá o pe, seja por curiosidade, na expectativa,             

eis que Eu alerto, corto! Corto! Corto! Corto! Corto! 

Todo aquele que está no planeta que se chama Terra que alimentar            

a curiosidade para as coisas que estão se preparando naquele lugar irá            
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ver coisas que nunca viu porque Eu Sou! Todo aquele que se ajuntar seja              

de que denominação for, seja de que país for, ai! Ai! Ai! Haverá choro de               

perdição! Haverá ranger de dentes! Até na sepultura agoniarão! Fujam!          

Fujam! Fujam! Corram! Corram! Corram porque o que acontecerá ali          

homem algum jamais viu! 

Covil de inferno! Covil de víboras! Cobras! Esqueletos! Todos eles          

estão enrolados nos outros, desde aquele que está participando ou          

participou do plano de construção! Todo! Todo! Todo! Todo que meteu a            

mão nessa coisa, a Minha Mão vai pesar! Ai! Ai! O inferno todo está lá!               

Ainda deixaram a boca aberta para afrontar. Ainda estão nessa cidade, se            

pode chamar nação? Que corra! Que corra! Que corra! Abandonem tudo e            

fujam! Fujam! Fujam! Fujam!  

Ai de quem meteu a mão no arado desta coisa aí! Ai de quem              

meteu a mão no arado desta coisa aí! Ai de quem meteu um parafuso aí!               

Ai de quem projetou! O projeto saiu do inferno! Fala Filha! Fala Filha! Eu              

sei que tu não gostas: Foi projetado no inferno porque o inferno todo veio              

a superfície! A sedução de Dubai, o último encantamento! Fujam com a            

roupa do corpo, abandonem tudo! Estão eles instalados em todos os           

lados, entraram em tudo o que é lugar! Aquele que ouvir esta mensagem,             

largue tudo e corra! Corra antes que fique com a alma aprisionada de vez. 

O Senhor me dá a visão que não existe um palmo daquela terra que              

eles não estejam. O próprio inferno abriu um buraco debaixo desta nação            

toda. Os Anjos do Senhor nem sequer tocam com os pés lá, eles estão              

observando para ajudar os que querem se retirar! A evacuação deve ser            

imediata. O luxo está lá, o brilho está lá! Tecnologia, tudo o que é regalia               

no nível mundial está lá. Tem bandeja para tudo que é cobiça! Tudo está              

lá! O imitador do Criador imitou e fez um país. Não foi levantado somente              

por mão humana. O mesmo dia da inauguração é o mesmo dia da             

independência de Israel! De todas as gerações participantes não ficará          

ninguém lá! 

Aquele que diz que perdeu a oportunidade de trabalhar em Dubai foi            

livramento, propósito! Há muitos Filhos Meus que queriam trabalhar lá,          

mas Eu não permiti! Outros foram desobedientes, trabalhar em Dubai é           

trabalhar no mundo da sedução! 

Eis que falei 

  

ABBA PAI 
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