
TRANSCRIÇÃO DA MENSAGEM DADA A IRMÃ VALERY NO DIA 18 DE           

NOVEMBRO DE 2019 À 01H 17MIN DA MADRUGADA 

 

🚨 ALERTA: QUAL É A SUA DECISÃO? 

 

   Eis que Eu alerto no dia de hoje meus filhos, prestem bem atenção. 

   Eis que muitos eventos vem por aí, mas eis que Eu levei o corpo a refletir. 

Em todas as palavras que vos tem sido dadas a refletir quem são vós, se                

vós tens sido testemunha da minha palavra, se vós tens sido seguidores de             

Cristo para o mundo vos ver ou vós tens sido seguidores de Cristo na minha               

presença. 

   É isso a vossa decisão, a decisão da vossa vida. 

A decisão e a vossa escolha, irá definir como cada um de vós irá passar                

por esses eventos. Se duvidam ou se creiem na minha palavra, se duvidam             

ou se creiem que eu guardarei, livrarei e protegerei cada um que clama pelo              

meu nome e pelo meu sangue. 

Eis que lancei meu corpo, que se chama noiva, espalhada pelo mundo             

afora, à reflexão e definição daquilo que fielmente pretendem e creiem,           

porque muitos diziam ao: "Senhor, Senhor". 

Mas eis que no dia que se chama hoje, Eu digo a muitos, eis que vocês                 

não me pertencem, não vos conheço, porque vós murmurais, vós          

blasfemais, vós duvidais da minha palavra. 

Entre vós, tenho alertado os fariseus do conhecimento, os fariseus do            

conhecimento óh tenho alertado, porque muitos dizem eu sei, conheço a           

palavra, mas Eu não os conheço, porque o coração deles não é meu. 

Tem se orgulhado no conhecimento acumulado ao longo de anos, tem se             

orgulhado, batem no peito e dizem, eu sou. 

Mas eis que EU SOU, não permito que ninguém engane os meus             

pequeninos, porque a máscara de muitos caiu e ainda vai cair mais. 

A minha palavra diz que não haverá um palmo de terra onde se              

esconderão, porque eis que Eu sondo o vosso pensar e o vosso coração e              

desde o meu mais alto trono, Eu vejo cada um. 

   Enganarei a muitos, mas Eu vejo todas as coisas. 

    E o fogo do meu Espírito queima a língua de muitos. 

Eis que Eu falei. 

 

Yeshua Hamashia 

 

Shalom! 
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Provérbios 3:5-7 

 

Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio               

entendimento,  

Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. 

Não sejas sábio a teus próprios olhos; teme ao Senhor e aparta-te do mal. 

 

Mateus 7:21 

 

Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! Entrará no reino dos céus, mas              

aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. 

 

Mateus 25:12 

 

E Ele, respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. 

 

I Coríntios 8:3 

 

Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. 
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