https://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2018/02/09/recupere-as-mensagensapagadas-do-whatsapp.htm

Sim, é possível: recupere as mensagens apagadas do WhatsApp…
- Veja mais em https://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2018/02/09/recupere-asmensagens-apagadas-do-whatsapp.htm?cmpid=copiaecola

A mais recente atualização do WhatsApp trouxe a opção "apagar mensagens para
todos", que permite que você mude de ideia sobre o envio de algo que mandou. Você tem
sete minutos (veja aqui como fazer)
Mas, os curiosos de plantão podem se acalmar.
Foi descoberta uma falha no sistema que permite recuperar o conteúdo da
mensagem apagada, e já existe um aplicativo para explorar essa brecha para você (só
para aparelhos Android).
VEJA TAMBÉM:
Responda no WhatsApp no Android sem entrar no app
Com WhatsApp Business podemos usar número do fixo

O app WA Delete for Everyone consegue recuperar o conteúdo original da
mensagem. Porém, é preciso autorizá-lo a registrar as notificações do WhatsApp.
Portanto, se você não se sente confortável e seguro com essa permissão, não instale o
aplicativo

1. Faça o download do WA Delete for Everyone.
2. Aparecerá uma mensagem de aviso. Para continuar, toque em "Concorde e
continue".
3. Para dar ao aplicativo acesso as suas notificações, toque em "Ativar permissão"

4. Ative o interruptor nas configurações de seu celular e toque em "Permitir" para
confirmar a ação.
5. A partir de agora, o aplicativo irá armazenar todas as suas notificações do
WhatsApp.

6. Assim, quando perceber que alguém excluiu a mensagem, basta abrir o
aplicativo e conferir seu conteúdo.
A versão gratuita do aplicativo tem um número limite de mensagens guardadas.
O máximo é de 50 mensagens em cada contato.
Para configurar, toque na engrenagem > "Tamanho do log de mensagens".
Caso queira aumentar esse número, você pode adquirir a Versão Pro.

O aplicativo irá mostrar apenas as mensagens apagadas que ainda não tenham
sido lidas.

Conheça o app que põe senha contra xeretas no WhatsApp.
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