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Santifica

Prepara-te oh! igreja o tempo está findando
Tudo já nos mostra que Cristo está voltando
Os sinais são muitos, evidentes, podem ver
Quem é sábio observa tudo acontecer
Reino contra reino é nação contra nação
O mundo está seguindo em passos pra
destruição
Grandes terremotos, fomes, pestilências
Aumento do pecado frieza no coração
Porque o conceito de pecar esta banido
Da mente de muitos que ainda pensam que
estão vivos
Certo fica errado e errado fica certo
Querem confundir a igreja do arrebatamento
Mas quem é lavado pelo Sangue de Jesus
Não se contamina, tem as marcas lá da cruz
Guarda o que tens pra que ninguém venha
roubar
A coroa que no Céu preparado já está
Glória, glória e aleluia
O meu nome ouvirei Jesus chamar
Glória, glória e aleluia
Eu espero ouvir Jesus a me chamar
Santifica oh! igreja porque está
chegando o fim
Brevemente uma notícia este mundo vai
ouvir
Um fenômeno inédito o que foi que
aconteceu
Sabe aquele povo barulhento
desapareceu
Foi o arrebatamento Jesus Cristo os
levou
Muita dor e desespero para quem aqui
ficou
Mas enquanto o mundo está chorando
lágrima de fel
A igreja está recebendo galardão no céu

Não pare de clamar, não pare de pregar
Que a qualquer momento a trombeta vai
tocar _2x
Mas quem é lavado pelo Sangue de Jesus
Não se contamina, tem as marcas lá da cruz
Guarda o que tens pra que ninguém venha
roubar
A coroa que no Céu preparado já está
Glória, glória e aleluia
O meu nome ouvirei Jesus chamar
Glória, glória e aleluia
Eu espero ouvir Jesus a me chamar
Santifica oh! igreja porque está
chegando o fim
Brevemente uma notícia este mundo vai
ouvir
Um fenômeno inédito o que foi que
aconteceu
Sabe aquele povo barulhento
desapareceu
Foi o arrebatamento Jesus Cristos os
levou
Muita dor e desespero para quem aqui
ficou
Mas enquanto o mundo está chorando
lágrima de fel
A igreja está recebendo galardão no céu
Oh igreja ore um pouco mais
Oh igreja vigia um pouco mais
Não pare de clamar, não pare de pregar
Que a qualquer momento a trombeta vai
tocar_2x
Santifica, santifica, santifica, santifica oh!
igreja minha
Santifica, santifica, santifica, santifica oh!
igreja minha
Santifica, santifica...
Santifica oh igreja, porque está
chegando o fimRio 2017

Oh igreja ore um pouco mais
Oh igreja vigia um pouco mais
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