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Eu Peço a Você Que Venha 

 

Deixe-me compartilhar com você o que ele falou através de mim esta            

manhã... 

 

Eu peço para você meus filhos. Eu, o Senhor, estou falando com você             

agora. Esta é a hora em que até aqueles que jazem em seus túmulos se               

levantarão à minha voz. 

Eu peço para você meus filhos. Pois eu sou Jesus, Aquele que ama             

suas almas. Eu sou Aquele que te ama. Eu sou aquele que te farei              

perfeitamente inteiro. Eu sou aquele que vou vir até você quando você me             

chamar. Sim, Eu peço que venha a Mim - este é o Meu convite para você                

agora. 

Pois a hora está bem tarde e ainda há assentos vazios na minha mesa.              

A hora é tarde, de fato, Meus filhos. Convidei muitos, mas eles escolheram             

seguir essas coisas deste mundo. Eles preferem confiar no homem, apesar           

de falarem as escrituras santas. 

Mas Eu te digo a verdade, a menos que você nasça de novo e seja               

circuncidado pelas minhas mãos, você não deve pertencer a Mim de maneira            

alguma. Eu peço para você que você venha para as Águas Viventes e             

verdadeiras. Pois não há custo para Meus filhos. Você não precisa ir e pagar              

para ver um homem falar minhas palavras pela carne dele. 

Pois é isso que eles fazem. Estes são homens carnais. Esses homens            

não falam por mim. Esses homens e mulheres sustentam suas próprias           

barrigas e não se importam com as Minhas ovelhas.  

Eu peço para você que você venha, não custa nada. Meus filhos, desci             

pobre por sua causa. Para que você tenha as riquezas do Reino de Deus e a                

vida em Mim.  

Eu peço para você que venha Minhas Noivas. Pois Eu Sou o filho de              

Deus. Eu sou o seu Messias e você é amado além da medida. Meu pai               

chamou você para vir até a Mim. Para ser ensinado pelo Meu espírito.  

Eu peço para você que venha apesar das ondas serem altas, e apesar             

de suas muitas fraquezas, e apesar de você estar com medo. 
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Venham Meus filhos! Deixa-me te regar com Meu amor. Deixa o Meu            

amor perfeito expulsar todos os seus medos. Venha e fique comigo nas            

ondas altas e você caminhará comigo sobre os mares. Os mares de muitas             

águas. 

Apesar de você ser fraco na carne, Eu te fortalecerei seus espíritos.            

Você se levantará como nas asas de uma águia. Você voará sobre as             

nuvens, onde repousam os meus pés, como se fosse um banquinho de            

descanso para os pés. 

Eu peço para você que venha para que Eu possa lhe mostrar coisas             

poderosas do Reino. Coisas poderosas que você nunca viu antes. Coisas           

poderosas coisas nunca vistas antes. Nem mesmo no começo da minha           

igreja. 

Eu peço para você que venha porque Eu lhe digo hoje que você verá o               

céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.  

Eu peço para você que venha pois verá muitos trabalhos que são            

maiores do que os anteriores. Minha casa será maior do que a anterior. Eu              

sou o Senhor dos Exércitos e neste lugar estará a sua paz. Pois vocês todos               

estão escondidos em mim. Você acredita nisso? 

Eu peço para você que venha Meus filhos, para uma grande sacudida            

está chegando. Uma grande guerra do tipo que você nunca viu antes, nem             

ninguém e nem em nenhum outro momento.  

Eu peço para você que venha pois Minha glória será revelada. Pois o             

Meu nome declarará a Minha glória. A Minha glória que sempre foi e sempre              

será e assim é agora. Amém. 

Eu sou o Amém. Eu sou o fiel e o verdadeiro. Eu sou Jesus Cristo, seu                

Redentor. Eu sou o primogênito dos mortos. Eu estou perante Mim mesmo,            

não há outro além de Mim. Eu sou Aquele que é e que era e que está por                  

vir. 

Eu peço para você que venha por que a hora está tardia. Pois Eu sou a                

luz do mundo. E uma grande escuridão está caindo, caindo.  

Eu digo venha. Venha meus filhos. De maneira nenhuma te rejeitarei.           

Pois Eu te amo com um amor eterno. Eu vi o seu corpo sem forma. Eu                

conheci você. Eu criei você desde a fundação do mundo. Eu te criei para o               

Meu nome, para a minha glória. 

Pergunte de Mim, Meus filhos. Entre corajosamente no Santo dos          

Santos. Para você foi aceito. Eu te remi pelo Meu sangue. Tudo isso eu fiz               

por causa de você. Não temas. Para você é amado. Meus filhos preciosos.             

Você é tão amado pelo Meu pai. 

Eu peço para você que venha. Sente-se aos meus pés, como Maria.            

Pois tenho segredos preciosos do Reino para compartilhar com você. Para           

compartilhar com seu coração. Pelo Meu nome e pela Minha glória. 
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Eu peço para você e digo venha. Venha a Mim todos os que tem sede.               

Não custa nada. Pois de graça você tem recebido. Pois todas as coisas do              

Meu Reino são gratuitas. Qual é a utilidade do dinheiro? Pois eu possuo todo              

o ouro. Eu possuo toda a prata. Tudo é meu.  

Minha glória é revelada e sente o mundo inteiro.  

Eu digo, venha. Venha para que eu possa lhe curar. Para que Eu possa              

colocar meus braços em volta de você. 

Venha Meus filhos como meus amigos. Você não é um estranho para            

Mim. Se assim fosse, eu não lhe compartilharia o Meu coração para você. 

Saiba disso Meus filhos, Eu e o pai somos um. Nós sempre estávamos             

lá desde o começo. Minha glória é cheia de santidade. Cheio de pureza.             

Cheio de amor. 

Minha glória é justa, cheia de justiça. Minha sabedoria e seu pilar de             

base se estabeleceram desde o início de todos os tempos.  

Eu sou sabedoria, toda sabedoria. Eu sou tudo. Eu estou em tudo.            

Tudo o que tenho é seu e o que é seu, é meu. E em Mim está a vida. A vida                     

é sua até a vida eterna.  

O diabo me vendeu barato. Pois ele é o pai da mentira. Ele é um               

inimigo derrotado. Meus poderosos anjos lutam em Meu nome, todos os           

dias, por você. 

Eu peço para você que venha nesta última hora. Pois Eu sou o Senhor              

dos Exércitos. Eu sou o comandante-chefe de Meu exército. Embora os           

mares sejam furiosos, você andará em muitas águas. Andará em muitos           

mares. 

A última trombeta está se aproximando. E todos ficaram surpresos.          

Todos verão a minha glória. Você verá Carruagens de Fogo nos céus. Você             

verá sinais maravilhosos nos céus. Pois Eu sou Ele e não há nenhum outro.              

Nunca existiu nenhum Deus mas Eu somente. Eis que Eu Aquele que vive.             

Eu estava morto, mas Eu levantei pelo poder de Deus. 

Eu levantei do túmulo.  

Eu sou aquele que é de cima. Meu reino é de cima. Meu pai é de cima.                 

Meu Espírito Santo é de cima. 

Você é a Minha igreja, nascida de cima. Vocês são as minhas            

testemunhas e não haverá nenhum lugar em que Eu não tenha uma            

testemunha, para Meu nome, para Minha glória. 

Você todos são minha Noiva. Eu sou seu marido. Eu sou seu noivo. E              

você sentará à mesa do jantar do Cordeiro. Tudo está sendo preparado.            

Estou colocando a mesa agora mesmo enquanto falo. Seu nome está escrito            

no meu livro da vida. Eu te escolhi desde o começo. Eu te criei para minha                

glória. 
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Eu peço para você que venha, Meus preciosos filhos. Eu sei como você             

está cansado. Eu sei de tudo que você sofreu pelo meu nome. Oh, a glória               

que será revelada. Oh a glória devido ao Meu nome. Todos ficaram            

surpresos. 

Aqueles que choram agora, se alegrarão. Alegrai-vos em Mim.         

Alegrai-vos nessa vida. alegrai-vos na paz eterna. 

O tempo está curto, Meu amado. Meu amor se estende a você agora,             

neste dia, nesta hora. 

Eu peço para você que venha pois meu fardo é leve. Meu jugo é fácil.               

Eu chamo seu coração para o meu coração. Ouça o Meu coração - está              

chorando por você. Pois você também é amado. 

Meus filhos preciosos, Eu estou com você. E eu estarei com você até o              

fim. Nunca te deixarei, nem te desampararei. 

Venha meus filhos preciosos. Deixa-me fazer você inteiro. Deixa-me         

curar suas feridas. Pois Eu posso fazer todas as coisas. Então, Eu peço para              

você que venha meu filho que venha. Venha. Pois Eu sou Jesus. E meu amor               

choverá, em abundância, sobre você. 

Eu peço para você que venha. Eu estou aqui. EU SOU QUE  EU SOU.  

Antes de Abraão existir, EU SOU. EU SOU aquele que estava no            

princípio e estará no fim.  

Eu sou aquele que levou tudo à cruz por você. Eu sou seu tudo em               

tudo.  

Eu tem amo, Jesus. 
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