
21 de julho de 2019

3 horas da manhã

Encontre alguém que precise de um melhor amigo

Você faz parte de uma geração, que não preparou seu coração, A vida está 

passando por mim, se eu apenas pudesse ter um novo começo.

Oh, os arrependimentos que tenho, e desejei, não ter contado aquela mentira, E 

se algo acontecesse e eu estivesse prestes a morrer?

Já ouvi alguém falar sobre o paraíso, e ouvi alguém dizer, vai para o inferno, não quero ir para 

aquele lugar horrível, não sei o que fazer, não posso dizer.

Meus velhos amigos dizem, vamos festejar, vamos sair hoje à noite e ficar bêbados.

Um novo amigo disse que oraria por mim, agora estou começando a achar que o velho é só lixo.

Meus velhos amigos me deixaram, minhas dúvidas e medos estão começando a cessar,

Meu novo amigo me fala sobre Jesus, que me ama e que é o Príncipe da Paz!

Ele deixou sua casa no céu e veio morar conosco na terra,

Sempre quis começar de novo na vida, disse meu amigo, poderia fazer um novo nascimento!

Eu aceitei Jesus como meu Salvador, convidei Jesus em meu coração,

Eu sinto muito amor e paz agora, e finalmente fiz esse novo começo!

Pai, você me surpreendeu, com esta mensagem diferente de você,

Eu estava pensando no Céu e agradecendo a você por minha preciosa esposa também!
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Você disse: Você amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Para que 

todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, sim, todos!

Sim, Jesus deu a Sua Vida por todos, que inclui eu e você,

Ele quer que oremos, testemunhemos e façamos tudo o que pudermos.

Sempre ande no amor, e eu vou te mostrar quantas vidas você pode tocar,

Há uma hoste inteira no Céu, torcendo por você, orando para que você ganhe um monte!

Estenda a mão aos outros, com Minhas Boas Novas Eternas,

Andaremos juntos, apaixonados, rezando para que nenhum, percamos!

Desejo que todos os homens venham a Mim. Não estou disposto a que nenhum pereça. Abençoei todas as 

nações e todas as pessoas a quem amo e estimo muito.

Você percebe agora, existem vários milhões, que estão tão solitários e perdidos, Você deve 

alcançá-los, não importa, ou quanto custa!

Eles precisam de um amigo, e todos vocês são Minha primeira escolha,

Compartilhe minha vida, meu amor e minha salvação, para que todos se alegrem!

À medida que eles Me aceitam, como seu Salvador, amigo e Senhor,

Ensine-os a orar e a lutar com a Minha espada afiada de dois gumes.

Eles aprenderão, EU SOU seu Criador, e não há outro,

Serei o seu Melhor Amigo, que ficará mais perto do que um irmão!

De Nosso Pai Celestial Yahuah e Seu Filho, Jesus, Yahushua, que ama os 

mornos e perdidos
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