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Ai do pecador

Sacuda chocalho e rolar, oh homens perversos, o que vocês fizeram com suas almas?

Seu chão vai tremer, seu governo vai se despedaçar e, se você não se arrepender, muitas cabeças rolarão.

Você diz que somos ricos, possuímos riquezas e adquirimos tudo o que desejamos.

É melhor você buscar a Deus enquanto Ele pode ser encontrado, em vez de crer, o pai dos mentirosos.

O Senhor diz: Apegue-se à integridade e ande nela. Não se desvie da 

retidão e da verdade, nem por um minuto.

Ai de vocês que são ricos, pois em suas riquezas vocês confiaram.

Mas você será removido de suas riquezas, como o brilho de seu metal, que se enferrujou.

Porque em sua prosperidade, você se esqueceu de seu Criador,

Você blasfemava e rejeitava seu Salvador, seu destino será no inferno, mais cedo ou mais tarde.

Eu conheço suas obras, que você não é nem frio nem quente, No 

julgamento, eu te direi, eu não te conheço!

Oh, vocês que são maus, arrependam-se, antes que seja tarde demais! 

Depois de receber a marca, você selará seu destino!

Você acreditou nas mentiras do maligno, ele até diz, 

que tem um filho.

Seu filho não é o Messias, ele nunca diz a verdade, mas apenas engana, o que quer que ele 

diga a você, nunca acredite!

Não pensem em suas mentes, nem digam em seus corações, que todo crime não é manifestado ou conhecido.

No céu, é diariamente escrito diante do Pai, e no dia da sua condenação, você colherá o que plantou.

Para aqueles que pensam que são sábios, você não ouvirá, e o que é bom, você não obterá.

Você está destinado ao dia da destruição, e sua vida terá sido vivida em vão.

Não há esperança de que pecadores impenitentes viverão, mas com o passar do tempo, você morrerá.

Pois vocês não estão marcados para a redenção, mas estão destinados ao dia do grande julgamento, ajoelhados e prostrados, diante do 

Senhor Deus Altíssimo!



Ai de vocês pecadores de coração duro, que cometem crimes e se alimentam de sangue! Suas vidas 

serão interrompidas, você deitará com o rosto na lama!

Ai de vocês, que amam as obras da iniqüidade, para vocês não haverá paz.

Você rejeitou e descartou as coisas boas de Deus, no inferno, seu tormento nunca cessará!

Você diz, nós obtivemos honra, autoridade, glória e riqueza. Agora, com o 

aprimoramento genético, estaremos sempre em perfeita saúde.

Agora em nossa maestria e magnificência, em breve nos aposentaremos,

Mas em breve, com a desgraça e a pobreza extrema, você será lançado no fogo!

Os comandantes dos navios não têm medo dos oceanos e dos mares?

E os pecadores não terão medo do Deus Altíssimo, a quem eles não podem ver!

Naqueles dias, os anjos descerão e reunirão em um só lugar todos os que ajudaram no crime.

Então o Senhor se levantará para executar o grande julgamento sobre todos os pecadores, Cuidado, É TEMPO!

O Senhor confiará a guarda de todos os Seus justos e santos aos anjos para sua proteção.

Até que todo mal e crime sejam aniquilados, enquanto cerca Seus Santos, com Seu carinho!

Você será afligido por causa dos justos, ai de vocês, pecadores e mentirosos!

Pois no dia de grande julgamento e tribulação, você será queimado em fogo inextinguível!

Se Ele fechasse as janelas do Céu, restringindo a chuva e o orvalho,

Para que não desça sobre a terra, por sua causa, o que você faria?

Se Ele enviar Sua ira sobre você, por causa de todas as suas más ações,

Você se pronuncia orgulhosamente contra a Sua Justiça, nunca plantando boas sementes.

Ai de vós, pervertidos de coração, que buscais o conhecimento do mal e dos terrores que doem, Por causa de vossas 

palavras e ações más, sem reverência a Deus, na chama de um fogo ardente, sereis queimados!

A elite global está inventando maneiras secretas de viver para sempre.

Acreditando nos esquemas e mentiras do diabo, porque acham que ele é esperto.

EU SOU um Deus que dá, vou dar a eles, seus corações desejam, Eles vão 

viver para sempre, no lago de fogo!

EU SOU O PRÍNCIPE DA PAZ, VOU SER, YAHUSHUA


