
ASSIM DIZ O SENHOR:

Eu sou JESUS. O Meu nome é JESUS.

Eu sou o Primeiro e Eu sou o Último. Não existe outro além de Mim.

Eu sou o Alfa e Eu sou o Omega.

Arrependa-se pois o Dia do SENHOR está aqui.

Eu estou aqui! O Senhor disse.

Eu estou aqui.

Não se preocupe, Meu povo.

Não se preocupe, Meus filhos.

Eu tenho você sob os Meus braços eternos. Você está abrigado sob as
Minhas asas.

e Eu sou fiel e Eu farei o que Eu tenho falado.

A Minha palavra é verdadeira.

Eu formei o céus e a terra deste mundo pela minha Palavra.

A Minha Palavra é fiel e verdadeira.

Eu sou Ele que é fiel e verdadeiro.

Arrependa esse dia.

Volte para Mim. Jogue todas as suas preocupações para Mim porque
Eu cuido de você.

Eu cuido de você.

Venha comer de Mim e venha beber de Mim.

Pois, certamente, o Senhor é bom.

Eu sou o bom Pastor. Eu sou o bom samaritano.

Arrependa-se neste dia pois o Senhor está bem perto.

Larga todos os teus ídolos. Deixa eles para trás. Deixa todas as tuas
coisas devotas para trás.

Eu sou o Senhor. Eu não vou aceitar outro deus diante de Mim pois Eu
sou o Senhor, o Criador do céu e da terra.

Eu sou o Senhor.

Eu sou o Seu Pai. Eu sou o Seu Pai eterno.

Eu sou o Seu príncipe da Paz.
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Eu sou o Seu conselheiro maravilhoso.

Eu sou JESUS.

Eu e o Pai somos UM. Sim, Eu e o Pai somos UM.

Eu sou o Caminho e a Verdade e a Vida e ninguém pode ir ao Pai a não
ser por Mim.

O meu Nome é JESUS.

Não se deixe enganar nesta última hora.

Arrependa-se pois o dia do Senhor está próximo.

Saibam disso Meus filhos, vocês são amados com um amor eterno e
Eu nunca vou te deixar, nem te abandonar.

Eu nunca vou deixar a minha paz te largar.

Confia em Mim! Confia no Senhor de todo o teu coração!

Não se inlcine no teu próprio entendimento e, em todos os teus
caminhos, Me chame e Eu endireitarei o teu caminho.

Eis que o Dia do Senhor está próximo.

Arrependa-se e largue todos os seus ídolos.

Larga de todas e quaisquer idéias preconcebidas do que você sabe de
Mim, pois você não anda pela fé mas vista.

Mesmo assim, Eu digo, coloque a confiança em Mim e não se apóie em
seu próprio entendimento.

Eu sou o SENHOR; sim Eu sou o SENHOR que te cura.

Eu vou derramar o Meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e
filhas profetizarão e os seus idosos terão sonhos. Os seus jovens terão
visões.

Até mesmo sobre os meus servos, tanto homens como mulheres, Eu
derramarei o Meu Espírito naqueles dias.

Eu vou mostrar maravilhas nos Céus e na terra. Sangue e fogo e
nuvens de fumaça. O sol vai se tornar escuro e a lua como sangue antes da
vinda do grande e terrível dia do SENHOR e todo aquele que invocar o nome
do Senhor será salvo.

Pois no Monte Zion e em jerusalém haverá livramento.
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