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Mensagem Para Aqueles Que Não Conhecem o SENHOR JESUS 

 

 

 

Eu chamo para aqueles que não me conhecem, e peço-lhes para vir e testar              

as águas para ver se sou real. Eu vou te mostrar se você perguntar. 

Agora é o dia da sua salvação - não espere mais. Chore para mim e você                

será ouvido. Acredite em mim e eu te libertarei e lhe darei a minha salvação. 

MINHA morte foi uma troca por sua morte, para que seu espírito nunca             

morra, mas viva para sempre no MEU reino 

que amo com um amor eterno. Deixe-me mostrar-lhe o caminho reto da            

vida em meus braços de conforto! 

Eu vou tirar seus fardos, um por um, enquanto você confia em mim. Eu              

colocarei o MEU ESPÍRITO dentro de você e você será marcado como MINA. 

VEM AGORA a MINHAS Águas calmas e eternas, onde você se tornará            

renovado, renovado e limpo. 

Aguardo sua decisão .... 

Escolha ME e você escolhe a VIDA. Vire as costas ... e você andará na               

escuridão eterna, sem minha luz. 

Venha e deixe-nos falar juntos, 

SEU SALVADOR, AMIGO e REDENTOR 

 JESUS 

 

"Tome meu jugo sobre você. Deixe-me ensinar-lhe, porque sou humilde e           

gentil no coração, e você encontrará descanso para suas almas. Porque meu            

jugo é fácil urso, e o fardo que te dou é luz” , Mateus 11:29-30 

"Jesus respondeu: Se você soubesse o dom que Deus tem para você e com              

quem você está falando, você me perguntaria, e eu daria tu água viva”, João              

4:10 

"Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu                

coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo”,           

Romanos 10:9. 

"Confie no Senhor com tudo seu coração e não se incline em seu próprio              

entendimento; em todos os seus caminhos, submeta-se a ele, e ele           

endireitará as suas veredas”, Provérbios 3:5-6. 
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