
JESUS CHORA 

 

24 de março de 2011 às 12:21. 

 

Quem irá por mim? 

Quem falará às nações em meu nome? 

Amado, chamei você de Meu povo - povo e separado para Mim. De             

meu próprio peito, Eu tenho lhe amado desde o nascimento. Eu choro e             

tenho chorado por você. 

Você não sabe? Você não tem ouvido? Que Eu me sento no círculo             

acima dos céus que Eu, o Senhor, criei pela Minha própria Mão. 

Meus santos choram pela falta de orações. 

Amem-se como eu tenho lhe amado. 

Volte para Mim, Meu amado, e Eu voltarei para você. Eu vejo as suas              

lágrimas, você vê as minhas? Eu tenho chorado por você dia e noite. Eu              

choro por você dia e noite. 

Aqui Eu estou na porta e bato. Por que você está com medo? 

Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. O               

diabo é um mentiroso desde o princípio e será até o fim, pois há um fim por                 

vir. Eu sou o Alfa e Ômega. Eu sou o Começo e o Fim. 

Chegue perto de Mim, Meus filhos, dê ouvidos à Minha voz, Minha voz             

é amor. Meu manto sobre você é o amor. A caminhada até o Calvário 'Está               

consumado!' 

Chegue perto de Mim! Compartilhe todas as suas preocupações e          

ansiedades sobre mim e de maneira alguma vou expulsá-lo! 

Veja, Eu, o Pai, espero com o bezerro engordado para correr em seus             

braços, abraçando com todo o amor que tenho por você. Volte para mim. 

Todas as riquezas que possuo são suas. Elas são sua herança e Eu             

desejo compartilhá-las com você, Meu Amado. 

Retorne Meu filho! Não acredite nas mentiras do diabo. Eu desejo           

restaurar os anos que os gafanhotos tem comido de você. 

Venha... Venha... Venha Meu Amado... Aguardo com os braços bem          

abertos... Abençoado pelo Pai. 
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