
 

VOCÊ PRECISA ANUNCIAR A  MINHA SALVAÇÃO! 

 

 

Eis que EU tenho falado:  

- Jonas corre em Nínive e anuncia a minha salvação. 

Você tem corrido e anunciado ou você tem se escondido? 

Você tem se preocupado com as almas ou pra você tanto faz? 

 

Anuncia a minha salvação Jonas! 

 

Meus filhos estão perdidos, iludidos, indo na contra mão da salvação, por            

esse motivo serão presas fáceis de serem enganados. 

 

Anuncia a minha salvação Jonas! 

 

EU te escolhi, EU te chamei e EU te remi. Você sempre soube que EU teria                

um propósito para sua vida e chegou a hora, não há mais tempo. 

 

Você precisa se posicionar! 

 

Meus filhos rebeldes e desobedientes precisam de você. Por isso EU te provei             

e aprovei, por isso passou pelo refinamento. Chegou a hora de colocar a sua              

fé em prática. 

Jonas não se esconda e não corra do seu chamado. Meus filhos rebeldes e              

desobedientes precisam de você. 

Anuncie a minha salvação, anuncie a verdadeira palavra. 

Nesta época muitos estarão mais sensíveis para ouvir.  

Alguns rejeitam e segue em diante. 

 

Jonas, corre em Nínive para anunciar a minha salvação! 

 

Breve venho 

 

YESHUA HAMASHIA 

 

 

Mateus 24:4-14 

4. Jesus respondeu:  

– Tomem cuidado para que ninguém engane vocês. 



5. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: “Eu sou o             

Messias!” E enganarão muitas pessoas. 

6. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de             

guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. 

7. Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários              

lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. 

8. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. 

9. – Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados e vocês             

serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. 

10. Nessa época muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos                

outros. 

11. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. 

12. A maldade vai se espalhar tanto, que o amor de muitos esfriará; 

13. mas quem ficar firme até o fim será salvo. 

14. E a boa notícia sobre o Reino será anunciada no mundo inteiro como              

testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. 


