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IDE E PREGAI O EVANGELHO A TODA A CRIATURA 

 

O Senhor nos diz: 

 

"Tenho pressa. Atentai de que já não há tempo. A porta está            

fechando. Falai." 

A todo ser que vive, a este renda graças ao Senhor! 

Atentem para o momento e falem da porta estreita a todos quantos            

forem levados a vocês. Não se omitam. Não deixei de pregar a cerca dos              

acontecimentos pois que é somente um vento. Ainda um sopro de tudo            

quanto virá. Não tornarão a rotina antiga, portanto preparem-se para os           

tempos que ainda virão. Encham vossas reservas. Não deixem que por           

dúvidas, haja falta de mantimento em vossas casas.  

Alertem seus amigos!  

Alertem vizinhos! 

Frases curtas porém enfáticas, pois não sabem se terão outra chance.           

Usem da tecnologia a vosso favor. Alcancem o máximo de pessoas.  

Há ovelhas que ainda estão perdidas e precisam ouvir da Boa Nova do             

Reino do Pai. Apressem-se e corram. Não façam como a mulher de Ló. 

 

Yeshua Hamaschia 

 

Lucas 21:28-36,”Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai         

e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. 

29. Propôs-lhes então uma parábola: Olhai para a figueira, e para todas as             

árvores; 

30. quando começam a brotar, sabeis por vós mesmos, ao vê-las, que já             

está próximo o verão. 

31. Assim também vós, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que           

o reino de Deus está próximo. 

32. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isso se               

cumpra. 

33. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. 

34. Olhai por vós mesmos; não aconteça que os vossos corações se            

carreguem de glutonaria, de embriaguez, e dos cuidados da vida, e aquele            

dia vos sobrevenha de improviso como um laço. 

35. Porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. 
36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de             

todas estas coisas que hão de acontecer, e estar em pé na presença do Filho               

do homem”. 
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