
Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          

com a irmã Luana no dia 31 de outubro de 2019 

 

INTERCESSÃO. FESTAS PAGÃS (urgente)  

 

Orai uns pelos outros porque vocês fazem a vossa parte, mas           

muitas das vezes vocês não alcançam os vossos porque eles estão longes,            

estão distantes e no momento da oração, eu faço como o Comandante            

que chegou a frente de Nínive e disse Senhor basta que tu me dês uma               

ordem! 

Eu também Sou e tenho pessoas ao Meu Cuidado e estas quando Eu             

dou uma ordem, elas acatam! O Senhor dará a ordem e ele será cuidado,              

será salvo, será liberto! 

Eis que Minhas Filhas oraram (Luana e Valery) e estou enviando Eu            

no dia em que se chama hoje a oportunidade da escolha dele porque eles              

queriam impedir. Ai deles! Ai deles! Ai deles se ele partisse sem uma             

decisão! Eu cobraria de cada um deles que impediu de chegar até ele             

porque a alma desceria, mas desceria sem salvação e o sangue dele seria             

cobrado na vida de cada um desses que estão ai porque não querem             

obedecer.  

Não querem ouvir! Continuem! Aquele que se suja, suja-se mais e           

aquele que é limpo limpe-se mais (Apocalipse 22,11: Quem é injusto,           

faça injustiça ainda: e quem está sujo, suje-se ainda; e quem é justo,             

faça justiça ainda; e quem é santo, santifique-se ainda.) 
Estou Eu entrando com provisão naquele lugar. Servo Meu vai lá           

falar! Decisão final! Ainda que ele pisque os olhos é o suficiente para que              

os Meus Anjos o recolham para o Meu Reino. 

Eu não entro em porta fechada, mas Eu entro em porta que me é              

aberta. Eis que falei no dia de hoje e eis que os Meus Pequeninos Eu               

guardo porque vi os Meus Filhos clamarem e orarem. Muita cadeia foi            

quebrada, muita criança vai ser descoberta que tinha sido escondida para           

fazerem ofertas para o inimigo de vossas almas. Eis que os Meus Anjos             

quebraram as cadeias! Os planos saíram frustrados porque agindo Eu          

quem impedirá? 

Dobrem! Dobrem! Dobrem as orações e os jejuns! Três dias! Eis           

que as Minhas Filhas sabem que são 3 dias. Usei a boca de uma Serva               

Minha que estava contida, mas eis que ela falou! Oh Zulmeia, Eu coloco             

palavras na tua boca! Usa o dom que Eu te dei! Eis que é hora de ajudar                 
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os teus irmãos com aquilo que coloquei dentro de ti. Partilhai! Partilhai!            

Partilhai! 

Não chamei Filho para bastidores não! Não chamei Filho para          

bastidores não! Não chamei Filho para bastidores não! Chamei Filho para           

frente da batalha! Eu não ajuntei Exército recolhido! Eu não ajuntei           

Exército de esconderijo! Eu não ajuntei Exército de caverna. Eu ajuntei           

Exército para que suba em cima dos montes para se ajuntar para a             

batalha! Eu ajuntei Exército para batalhar, para salvar almas! Eis que Eu            

vos reuni para serem Meus Guerreiros de Primeira Frente!  

Eis que falei! Shalom! 

  

YESHUA HAMASHIA 
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