
 

 

Eu Nunca Vou Parar 

 

08 de agosto de 2019, 08:02 

Recebi esta apenas esta manhã enquanto está sentado ouvindo o vídeo           

recente do irmão Mike. 

Eu nunca vou parar, eu nunca vou parar. Eu nunca vou parar de pedir que               

você se volte para mim. Até seu último suspiro. Eu continuarei a bater.             

Porque eu amo você. Muito. Tanto que eu vim e morri por você. Então você               

poderia estar com MIM e MEU PAI. Nosso pai. Então eu espero. Eu espero e               

espero que você se volte para mim. Eu te amo. Você não pode entender              

isso? Nós te amamos. Quanto mais devemos fazer? Eu espero. Nós           

esperamos. Eu não posso parar o que está por vir. É a VONTADE do MEU PAI                

que vem. Oh, mas como eu rezo e espero por você. Sim, você volta para               

mim. Eu te amo minha amada. Com um amor eterno. Meu pai ama você.              

Nós te amamos muito. Pare e ouça. Por favor, está quase na hora. Porque              

eu estou na porta e bato, esperando. Por favor escute. Por favor, deixe-me             

entrar. Caia de joelhos, meus queridos. Chame, grite! Eu vou te ouvir. 

Desejo permanecer anônimo, pois ainda não é minha hora. Mas minha mão            

estava tremendo quando eu gravei isso. Quando isso acontece, sei que é            

muito importante que isso saia. E o Espírito Santo me promoveu a gravar, já              

que não coloco mensagens on-line com muita frequência. Por favor, traga           

isso em oração. Depois de todos os avisos, tenho visto eles ficarem cada vez              

menos no último mês. Às vezes esquecemos que HE é o GOD de             
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antigamente. Ele nunca muda. O mesmo que dividiu o mar vermelho que            

falou tudo na existência é o mesmo DEUS (YAHWEH) que está ao nosso lado              

hoje. E para sempre. E nos ama tanto que eu ainda não entendo o quanto               

isso realmente é. Mas eu sei que ele faz. Tantas vezes ELE salvou-me de              

meus próprios erros que cometi. E ele te ama. Depois de tudo o que fiz em                

minha vida e sei que ELE me ama, quanto mais o PAI CRISTO JESUS te               

ama? 


