
Transcrição da mensagem dada a irmã Valery no dia 3 de novembro de             

2019 

 NOIVA DESPREVENIDA (urgente) 

 

Eis que Eu tenho alertado a Minha Noiva para que saiba no dia que              

se chama hoje, Eu a tenho chamado para lavar a sua vestimenta! Tenho             

chamado a Minha Noiva para o concerto! Tenho chamado a Minha Noiva            

para verificar a vestimenta, analisai a vossa conduta, analisai o vosso           

olhar, o vosso ouvir, o vosso falar. 

Noiva! Noiva! Noiva! Cada um de vocês tem a certeza que vai subir?             

Verifica a tua conduta quando foi no Princípio na Minha Presença e a sua              

conduta que está tendo no dia de hoje. Tenho Eu chamado a Noiva para o               

concerto porque muita Noiva tem o vestido manchado. Tenho ímpios          

prontos para subirem, ímpios que não conheciam a Minha Palavra, mas           

eis que eles tem largado tudo para terem intimidade comigo e se            

converterem ao verdadeiro amor do Cristão, para estarem na Minha          

Palavra. 

O Meu Leão está passando na Índia, Vietnam, tem alcançado          

aqueles que não me conheciam e idolatravam deuses, estátuas e muitos           

tem se convertido para Mim porque tem ouvido o chamado do mundo            

ocidental para o mundo oriental, eis que Minha Palavra tem chegado! 

 Eis que Minha Noiva que se diz pronta para subir, dentro dela            

muitos terão surpresas. Serão surpreendidos porque pensam que está         

chegando a hora e irão para a casa, ficarão neste planeta que se chama              

Terra, entrem para o concerto! Alerta urgente! Pastores, diáconos,         

dirigentes de coral, missionários, evangelistas, obreiros, todo aquele que         

se diz que tem título na obra, que coloca a farda para trabalho de              

evangelização, de ganhar almas. Hum! Olhem para a vossa vestimenta, o           

que tem feito em cima dos palcos, dos altares que pregam a Palavra, o              

que tem feito nos bastidores, na vossa intimidade, o que tem feito na             

vossa família, na vossa parentela. 

Muitos se apresentam santos perante a Igreja, mas eis que quando           

saem da presença estão no mundanismo. Eis que naquele dia subirão           

muitos e aquele que julga que vai subir, encontrará a porta fechada e             

quando perguntarem o que está a acontecer porque muitos tem Eu           

estado a chamar, mas tem colocado dúvidas em seu coração, porque não            

atendem, não querem descer da posição o qual colocaram ou foram           

colocados para ouvir o Meu Chamado! Tenho Eu tocado as trombetas para            
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toda a Minha Igreja no planeta Terra. É para toda a Igreja ouvir o Meu               

Chamado e entrar para o concerto! Estou Eu passando nas portas deste            

planeta que se chama Terra no tempo que o Pai me concedeu pela graça              

do Senhor e vocês entrarem para o último arrependimento. 

Eis que muitos serão surpreendidos naquele grande tempo porque         

verão muitos subirem e eles ficarão! Ai daqueles que ficarem, naquele           

grande dia se despertarão que foram alertados e não quiseram ouvir!           

Alertados! Alertados! Alertados! Muitos colocaram as dúvidas no coração,         

no ouvir e em quem fala, mas eis que o Meu Espírito foi liberado sobre o                

planeta Terra, pela boca dos pequeninos, dos grandes, dos desconhecidos          

neste mundo para alertarem a Igreja que a Minha Chegada é iminente! 

Eis que muitos sorrateiramente rastejam, olham e apontam as         

línguas, muitos tem sido as víboras que entraram, muitos são os fariseus            

que se levantaram para soprar ventos de veneno, mas está repreendido!           

(O Senhor me permite ter a visão de cobras gigantes que se chamam             

anacondas, com a mandíbula, olhos abertos e língua.) 

Eis que naquele grande dia, muitos se questionarão e perguntarão o           

que aconteceu, o que se passou. Se darão conta que muitos alertas foram             

para todos e que duvidaram. Semente de dúvida não passa pela porta            

celestial! Semente de dúvida naquele que conheceu a Minha Palavra vai           

para o Grande Refinamento! E ai daquele dia, assim como os Meus Filhos             

tem falado, Eu volto para confirmar nessa altura, muitos pastores não           

saberão o que fazer porque a Igreja pedirá conta das crianças e demais             

pessoas que desapareceram, além deles não terem avisado sobre a Minha           

Chegada. Ai como será aquele que é conhecedor da Minha Palavra que            

não está a alertar! Eis que os homens se tornarão autênticos demônios! 

Muitos pedirão para que as pedras lhes caiam em cima por           

desespero porque conheciam a Palavra, sabia a Palavra, mas não          

quiseram ouvir, preocuparam-se em murmurar! Preocuparam-se em ver        

quem falava, em ver os olhos dos outros, mas esqueceram-se das traves            

dos seus próprios olhos. Ai neste dia haverá choro e ranger de dentes!             

Ah! O inferno estará solto! Estarão à caça das almas, daqueles que eram             

pertencentes a Noiva, que ficaram! 

Ai desse dia! Noiva! Noiva! Noiva! Tu que ouves este chamado,           

apruma-te enquanto é tempo. Larga! Larga! Larga! Abra mão deste          

mundo! Abra mão deste mundo para subir porque aqueles que ficarem,           

Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! 
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Eis que muitos da Noiva dizem Eu vou subir! Vou subir! Não se             

preocupam em ajuntar comida, água! Não se preocupam em ajuntar          

mantimentos! Muitos serão apanhados desprevenidos! Clamarão: Senhor!       

Senhor! Baterão a porta, mas eis que ela já fechou! 

Ai! Nesse dia que para quem ficar, já não estarei presente, fará a             

escolha a sangue frio! Ai desse dia! Ai desse dia, quem estiver na Terra!              

Arrepende-te oh tu que dormes ainda quanto é tempo! Eis que falei 

  

YESHUA HAMASHIA 
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