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Atualização da Profecia Bíblica - 19 de dezembro de 2021 
Jesus Cristo, Não o Anticristo! 

JD Farag 
 

 

         Bom dia. Bem-vindo ao nosso primeiro serviço. No domingo de manhã, temos dois. E o 

primeiro é dedicado à profecia bíblica, onde fazemos nossa atualização semanal, e depois temos 

nosso segundo serviço, que na verdade é o sermão, e é um estudo verso a verso através da 

palavra de Deus. Estamos atualmente neste incrível livro de Hebreus, em que o Senhor está 

querendo que hoje terminemos o capítulo doze, e vamos ver como é e quando é que Deus 

muitas vezes considera necessário chamar nossa atenção, que será transmitida ao vivo às 11h15 

da manhã, hora do Havaí. Para aqueles de vocês que estão aqui, são bem-vindos a juntarem-se 

a nós para um segundo serviço. Portanto, aqueles de vocês que estão no YouTube ou Facebook, 

nós o encorajamos neste momento a irem diretamente para o site jdfarag.org para assistir 

ininterruptamente, a totalidade não censurada da atualização de hoje. E com isso, vamos em 

frente e direto ao assunto. Ansioso para o que o Senhor tem para nós hoje.  

         Quero falar com você sobre porque é que nós, como cristãos, deveríamos estar à procura 

de Jesus Cristo e não o Anti-Cristo. E aqui está o porquê: o Anti-Cristo não pode ser revelado até 

que a Igreja de Jesus Cristo seja arrebatada, que a propósito, é precisamente onde estamos no 

momento do relógio profético de Deus. É minha esperança e minha oração que em nosso tempo 

juntos, hoje todos nós teremos ouvidos para ouvir o que o espírito está dizendo a sua igreja 

nesta última hora, a saber como o Anticristo já está nos bastidores e pronto, o que significa que 

o arrebatamento da Igreja de Jesus Cristo está à porta. Uma vez que o limitador é retirado do 

caminho e a igreja é arrebatada, então o Anti-Cristo será revelado. Quero ler Tessalonicenses 

capítulo dois começando no verso um, e quero ler até o verso nove da Bíblia de Genebra de 15 

1990. E eu acho que você vai ver por que aqui em um instante, o apóstolo Paulo está escrevendo 

a esta Igreja de Tessalonicenses, que, a propósito, está muito desanimado. Bem, eu posso dizer 

desta forma. Na verdade, eles estão assustados porque eles foram enganados e acreditaram 

que eles já estavam na tribulação e perderam o arrebatamento. E quanto a todos os nossos 

entes queridos que morreram em Cristo? E eles? E Paul Rice para eles, esta segunda carta para 

encorajá-los, para assentá-los, para acalmá-los? E ele diz para eles pelo Espírito Santo, versículo 

um Agora nós vos suplicamos, irmãos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e por nossa 

reunião com ele. Esse versículo para tí, não se deixe mover de repente de sua mente nem 

incomodado nem pelo espírito nem por palavras, nem por carta, como se fosse de nós. 

Aparentemente, havia uma carta forjada circulando por aí como se fosse do apóstolo Paulo não 

foi que lhes dizia que a tribulação já havia começado, e é por isso que ele diz como se o dia de 

Cristo estava no início, e depois o verso três, e este é um grande acontecimento. Que nenhum 

homem o engane por nenhum meio para aquele dia. 

          Por falar em tribulação não deve vir, exceto que vem uma partida em primeiro lugar como 

o Arrebatamento. Segurem-se. Não me apedrejem até a morte ainda. E... E que os homens de 

pecado, o anticristo deve ser revelado, Steven, o filho da perdição, que o versículo quatro, é um 

adversário e se exaltou contra tudo o que se chama Deus, ou que é adorada para que ele se 

sentasse como Deus no Templo de Deus, mostrando a si mesmo que ele é Deus. Lembre-se não 

é o versículo 5 que quando eu ainda estava com você, eu lhe disse estas coisas. E agora você 

sabe o que? Com a morte completa. Falando do limitador que ele poderia ser revelado em seu 
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tempo para o versículo sete, o mistério da iniqüidade já funciona. Somente aquele que agora 

retém as restrições à morte deve deixar até ser tirado do caminho. E depois o versículo oito 

deverá aquele homem malvado ser revelado a quem o Senhor consumirá com o espírito de sua 

boca e deverá abolir com o brilho de sua vinda? Mal posso esperar. Essa é a segunda vez, a 

propósito. OK.  

         Para aqueles que estão interessados, mergulhamos profundamente no segundo capítulo 

dois de Tessalonicenses, verso três em nosso estudo verso a verso através de segundo 

Tessalonicenses em um ensino intitulado, O Arrebatamento vem em primeiro lugar, e eu os 

encorajaria se você não tiver que assistir a isso em que vamos em profundidade sobre o porquê 

desse verso estar falando de uma partida física corte de arrebatamento da igreja e não uma 

partida espiritual, como tem sido ensinado e é ensinado por meio desta queda. Não é uma 

queda. Está a um passo de distância. Não se trata de uma partida espiritual. É uma partida física 

no verso três. E então o Anti-Cristo pode ser revelado porque agora a igreja terá sido arrebatada 

e o limitador terá sido tirado do caminho. E é assim, OK, agora você pode tê-lo. Estamos fora do 

seu caminho porque você sabe, estamos no caminho deles agora. Estamos fora do seu caminho. 

Ah, a propósito, você só vai tê-lo por sete anos. Portanto, tenha um bom dia. Agora, por que eu 

queria começar desta maneira? Porque tudo o que está acontecendo no mundo de hoje é uma 

indicação que o Anti-Cristo está prestes a ser revelado. E se isso for verdade, e eu pessoalmente, 

com todo o meu coração acredito que sim, então isso significa o Arrebatamento, o que deve 

acontecer primeiro é verdadeiramente iminente. Embora não saibamos quem é o Anticristo, 

aqueles que sabem quem é Jesus Cristo também sabem que seu retorno no Arrebatamento está 

se aproximando tanto.  

         Em Lucas, 2128, Jesus falando, diz, Agora quando estas coisas palavra-chave começaram a 

acontecer, olhem para cima e levantem suas cabeças porque sua redenção se aproxima. É 

importante entender que quando Jesus diz isto, ele está na verdade respondendo a seus 

discípulos, que tinham acabado de lhe indagar sobre os sinais do fim. Na verdade, eles 

perguntaram a Jesus, nos disseram quando essas coisas acontecerão? E é realmente uma 

questão dupla o que será o sinal de que eles são novamente, palavra-chave prestes a acontecer? 

166 00:09:57,830 --> 00:10:01,968 Então Jesus passa a fornecê-los uma resposta detalhada, 

como ele descreve o que acontecerá no momento do término. Como será o mundo no momento 

do término. E, o mais interessante, principalmente será marcado pelo engano. Ouça o que ele 

diz. Verso oito Lucas, 21 E ele disse, preste atenção que você não seja enganado por muitos que 

virão em meu nome dizendo que eu sou ele e o tempo se aproximou. Portanto, não vá atrás 

deles. Mas quando você ouve falar de guerras e comoção, não se assuste, pois estas coisas 

devem acontecer primeiro. Mas o fim não virá imediatamente. Então, ele disse a eles, versículo 

dez nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá grandes terremotos em 

vários lugares fome e pestilência, e haverá vistas assustadoras e grandes sinais do céu. O 

apóstolo João em seu primeiro. Tudo isso ecoa o que o salvador disse sobre esta decepção. Este 

engano do anti-Cristo no final. Ele diz Verso 18, Capítulo dois, Crianças pequenas. É a última hora 

e, como vocês já ouviram, que o Anti-Cristo está chegando. Mesmo agora, muitos anticristos 

têm aparecido, que sabemos que é a última hora. Pare aí mesmo. Você captou isso? O que ele 

está dizendo é o teste decisivo pelo qual saberemos que é a última hora será a do Anticristo que 

virá antes do Anticristo, que, a propósito. E, por favor, ouçam-me sobre isto. E Tomar Cristo não 

significa necessariamente apenas contra Cristo, mas traz consigo a ideia de no lugar do Cristo 

Anti-Cristo. Então, é assim que você vai saber. 
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          Bem, João prossegue no versículo 19. Eles saíram de nós, mas eles não eram de nós pois 

se eles tivessem sido de nós, eles teriam continuado conosco. Mas eles saíram que eles possam 

se manifestar que nenhum deles era de nós. Mas escute, você tem uma unção do Santo. E você 

sabe, todas as coisas. Eu não lhe escrevi, versículo 21, porque você não sabe a verdade, mas 

porque você sabe disso. E que nenhuma mentira é verdade. Quem é um mentiroso? Mas aquele 

que nega isso Jesus é o Cristo. Ele é anti-Cristo que nega o pai e o filho. Quem quer que negue o 

filho também não tem o pai. Aquele que reconhece o filho também tem o pai. Portanto, o 

versículo 24 deixe que isso permaneça em você, que você ouviu desde o início se o que você 

ouviu desde o início permanece em você. Você também ficará no filho e no pai. E esta é a 

promessa que ele nos fez a vida eterna. E então ele diz este versículo 26. Estas coisas que escrevi 

a você a respeito daqueles que tentam enganá-lo, enganar você. Em outras palavras, escrevo 

isto a vocês por duas razões. Número um, para que você saiba que o tempo está próximo em 

virtude do Anticristo precedente a vinda do Anticristo e número dois, de modo que aqueles que 

estão tentando enganar você, o que significa que existiam aqueles que estavam tentando 

enganá-los, não enganá-los.  

         Devo confessar que na preparação da atualização de hoje, I não sei quantas vezes já li esta 

passagem, pensei esta passagem meditou sobre isso? Mas quando atingi o versículo 26, ele me 

atingiu que isto é exatamente o que está acontecendo agora. Eles estão tentando nos enganar. 

E nós temos esta palavra na palavra de Deus do apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo para 

nos avisar porque Deus quer que saibamos a verdade para que não caiamos nas mentiras. 

Estamos sendo enganados, e é assim que saberemos que é a última hora. É a última hora. Aqui 

é onde eu vou com isto. Podemos saber Jesus Cristo está chegando nesta última hora em virtude 

de quão próximos estamos ao Anti-Cristo revelando a esta última hora através de uma 

ilustração, sabemos que o Dia de Ação de Graças está chegando, primeiro em virtude de como 

os sinais para o Natal já estão em vigor, Ação de Graças sendo o Arrebatamento é nesta época 

do ano. Você pode acreditar que o Natal é sábado? Uau. Você sabe que estamos abraçando 

2020? Alguns de vocês estavam dizendo para falar por si mesmos e abraçar em 2022. Portanto, 

fique comigo aqui, porque se o vindouro anticristo é um desses sinais e é, então podemos 

concluir corretamente que Jesus Cristo virá por nós primeiro, como acabamos de ler. Se me 

permitem, por favor. Nós vamos para para o restante de nosso tempo, olhar mais a fundo para 

isto. Quero falar sobre isso, mas para fazer isso, vamos finalizar a transmissão ao vivo e 

redirecioná-lo para o site se você não estiver lá já. Deixe-me prefaciar isto, eu sei que isso vai 

acontecer. Parece forte, mas precisa ser. Vou dizer isto desta forma por uma razão. O que se 

segue é uma prova irrefutável. Deixe-me dizer novamente, prova irrefutável sobre a razão de 

ser que o Anti-Cristo já está em cena, embora nos bastidores e no pronto, e é por isso que 

devemos também estar prontos.  

         O Arrebatamento é iminente. Pastor, você diz que todas as semanas eu sei, e eu vou 

continuar dizendo isso todas as semanas. No entanto, haverá uma semana onde não o direi 

porque isso já terá acontecido. primeiro. É uma prova irrefutável. Parece que os líderes globais 

ou se você preferir reis. Já estão em contato com o Anti-Cristo. E é evidenciado por esta citação 

do Príncipe Charles que cobrimos na atualização de 28 de novembro, foi no clima da COP26 em 

Glasgow, no primeiro de novembro, e aqui está uma citação dessa transcrição aqui. Precisamos 

de uma vasta campanha de estilo militar para mostrar a força do setor privado global, com 

trilhões a sua disposição muito além do PIB global e com o maior respeito além até mesmo dos 

governos líderes do mundo Em outras palavras, quem quer que seja, precisa ter Trilhões com  T 

à sua disposição, à sua disposição. E você sabe, o que é ainda mais interessante do que isso na 

verdade é que ele continua dizendo que vai haver isto se dividindo em dez setores. Perfeito.      
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Estou tão feliz por ele não ter dito nove ou onze porque o livro de Daniel diz dez. Assim que o 

Livro do Apocalipse diz, 1010 regiões, dez setores dez reis, dez chifres, dez dedos dos pés dez. 

Eu disse dez naquela noite e foi dito na profecia bíblica que estes dez líderes cortam os reis darão 

a sua lealdade a sua disposição? Eles estarão à sua disposição. Esse é o anti-Cristo. Você sabe. 

Muito cuidado quando saio de minhas anotações, estou sempre em território não cartografado, 

Vou apenas dizer o melhor que eu puder com a ajuda do Espírito Santo. Satanás está fazendo o 

download por falta de uma palavra melhor. Essa inteligência nessas pessoas e o próprio Satanás 

habitará o Anticristo. E então é aí que tudo isso está vindo e eles já estão em contato com ele. 

Eles já estão em contato com ele. Ele já está no local e ele está pronto. Por que ele ainda não foi 

revelado? Porque não fomos removidos ainda, arrebatados ainda. E o redutor continua a 

reprimir. Mas uma vez que a trombeta soa e nós somos arrebatados e o limitador está fora do 

caminho, ele entra em cena. Tudo está pronto para ir. Tudo o que ele faz é apenas ligar o 

interruptor como vamos ver aqui dentro de momentos. 

          Em segundo lugar, parece que a demolição controlada da economia global está no ápice 

da conclusão de modo a executar. Sinto muito por essa palavra. a economia sem dinheiro do 

anticristo em relação a uma identificação biométrica e verificação da vacinação. Eu sei que isso 

é uma boca cheia. Mas este sistema e a tecnologia já está em vigor. E se em conformidade, a 

renda básica universal de uma pessoa, também conhecida como UBI, estarão disponíveis e 

fundamentados sobre sua pontuação de crédito social a fim de comprar e vender. E é o seguinte. 

Isto não é apenas tecnologia já implementada, já está sendo implementado como evidenciado 

pelo que está acontecendo agora na Áustria e na Alemanha, junto com outros países bem como 

em 15 de novembro. A NPR publicou um relatório sobre como a Áustria e a Alemanha estavam 

impondo restrições sobre pessoas não vacinadas. Aqui estão alguns trechos a partir deste artigo 

citando pessoas não vacinadas na Áustria serão autorizados a deixar suas casas somente para o 

trabalho, alimentos, compras ou emergências, de acordo com o novo mandato. A polícia está 

conduzindo verificações pontuais de LISTEN. Certificados digitais de vacinas, no entanto há um 

ceticismo sobre a eficácia o bloqueio pode ser aplicado. Um bloqueio semelhante foi imposto 

na capital Berlim, com apenas pessoas que estão totalmente vacinadas ou que recentemente se 

recuperou da COVID 19, autorizados a entrar em restaurantes, cinemas e instalações esportivas.  

         Na terça-feira, o Times of Israel postou uma atualização ao vivo sobre o novo passaporte 

de vacinas de Israel, que só permite a entrada daqueles vacinados para os shoppings. Agora há 

protestos e empurrões, mas isso restringe efetivamente ao acesso às pessoas que não estão 

vacinadas, que, a propósito, é exatamente o que está acontecendo aqui no Havaí. Na segunda-

feira, Al Jazeera publicou um relatório sobre a Coréia do Sul usando o reconhecimento facial 

para rastrear 19 pacientes da COVID. Nele, eles dizem, citando o sistema utiliza o A.I. inteligência 

artificial, que, mais uma vez, é a inteligência satânica que está sendo baixado para humanos. Ela 

vem de Satanás. É demoníaco, inteligência, A.I. algoritmos e tecnologia de reconhecimento 

facial para analisar as filmagens coletadas por mais de 10.820 câmeras de segurança e 

rastreamento e movimentos de pessoas infectadas. Qualquer pessoa com quem tivessem 

contato próximo e se eles estavam usando uma máscara. Governos em todo o mundo voltaram-

se para as novas tecnologias e ampliaram os poderes legais. China, Rússia, Índia, Polônia e Japão, 

assim como vários estados dos EUA estão entre os governos terem sido lançados, ou pelo menos 

experimentado com sistemas de reconhecimento facial para rastrear pacientes da COVID 19, de 

acordo com um relatório de março pela Columbia Law School, em Nova York. A Coréia do Sul já 

tem um agressivo, rastreamento de contatos de alta tecnologia sistema que escuta esta palavra. 

Estou citando Harvest's. Detesto que essa palavra recolhe registros de cartão de crédito, dados 
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de localização do telefone celular e imagens de CFTV, entre outras informações pessoais. Eles 

sabem tudo sobre você.  

         Em maio, Metro News fora do Reino Unido, publicou um artigo muito interessante sobre 

como o apoio às citações está crescendo para uma renda básica, e com razão. Eis o que eles 

tinham a dizer novamente. Citação desde a COVID 19, tem havido um aumento global em apoio 

nos EUA. Los Angeles se tornou a última cidade a lançar uma experiência, e tem havido provas 

no Canadá, Coréia do Sul e Quênia. Na Europa, uma pesquisa do ano passado abrangendo 

França, Alemanha, Itália, Polônia, Portugal e Espanha descobriram que mais de dois terços das 

pessoas eram a favor de uma renda básica. Eh? Por que será? Porque você destrói sua renda, 

porque você destrói os negócios deles, porque você destruiu os seus sustentos deliberadamente 

por projeto. Portanto, eles têm que se conectar ao seu sistema e receber esta básica e universal 

renda a fim de sobreviver e comprar e vender. O homem não surgiu com isso. Satã veio com 

isto, e Deus nos falou sobre isso. Mas isto é o que aconteceria no momento do fim e isso está 

acontecendo passado. Você está dizendo que o Anti-Cristo está pronto? O Arrebatamento pode 

acontecer a qualquer momento, portanto todos de quem ouço falar a próxima geração, bem, 

nos próximos 50 anos. Você não está dizendo isso. Não, não estou. Então você está dizendo que 

não temos 50 anos? Eu estou. Você está dizendo que não temos 30 anos? Eu estou, e eu não 

estou apenas dizendo que há uma irrefutável prova disso.  

         E se você me deixar explicar, compartilharei com você apenas uma razão de que é uma 

prova irrefutável. A tecnologia que temos neste momento é a tecnologia que é descrita na 

profecia bíblica. Então, se você levar isso mais longe mesmo 1020 anos à taxa a tecnologia vem 

avançando, você excede a tecnologia que está na profecia bíblica. Você vai além disso. E aqui 

está outro. Eu acho que este foi malhe o ferro enquanto o ferro está quente, eu uso essa 

metáfora. Você entende o que isso significa, certo? Há apenas uma pequena janela de 

oportunidade aqui. E quantas vezes já os ouvimos dizer, você nunca quer deixar uma boa crise 

ir para o lixo? E essa é a narrativa, e eles se apoderaram disso, que eles mesmos criaram por 

meio desta crise, que eles controlaram a reação à crise, e agora eles vão oferecer, me perdoem, 

a solução final. Livro didático Hegelian dialético solução de reação a problemas. Qual é a solução 

final? Bem, vou dizer apenas isso. 

          Fato I Estava pensando sobre isto na semana passada, mesmo quando nos referimos a ela 

como o jab. Isso meio que tira a vantagem disso também Oh, só uma vacina. Sabe o que isto 

realmente é? É um tiro mortal. É uma injeção que vai matá-lo. Bem, pastor. Apenas a verdade. 

Já está matando pessoas, mas mais está saindo agora sobre o que está dentro desta coisa. Vou 

chamar-lhe de "a coisa" que eles estão injetando nas pessoas, e eu assisti a um vídeo arrepiante. 

Eu lhes digo que não posso. Eu tinha que ir embora e orar. Eu fiquei atordoado. Já não é preciso 

muito para me atordoar. Mas isso só me atordoou sobre o material e usar essa palavra que está 

nesta coisa. E é apenas uma questão de tempo. Os especialistas que pegaram esta coisa e 

colocaram num microscópio estão dizendo na melhor das hipóteses, matará pessoas dentro de 

dois anos. Portanto, tenha uma boa tarde, Feliz Natal, vamos orar. Mas é isso que foi projetada 

para fazer. Isto é muito forte? Não. Bem, vai ficar mais forte.  

         Fotografado aqui é uma captura de tela do canal Ruptly YouTube mostrando um chip 

implantado no antebraço que pode ser utilizada como certificado da vacina COVID. É do 

epicentro da empresa sueca, que aqui mostra o telefone escaneando o microchip sob a pele. Ele 

usa o que é conhecido como NFC ou tecnologia da comunicação por aproximação. Meu filho, 

meu filho primogênito, começou me contando sobre a NFC no ano passado, e ele me explicou 

desta maneira, e acho que não dormi desde então. OK, todo mundo tem um desses. Vou apenas 
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remover este NFC fora daqui. Eles têm a tecnologia agora que se comunica. Então, quando você 

liga seu telefone, ele está fazendo conexões, literalmente milhares de conexões então você 

entra na loja. Está se comunicando via campo próximo com tudo próximo. Meu filho estava me 

dizendo que para que eles possam não apenas saber onde você está, quando você está em sua 

casa, eles sabem em que quarto você está. Quando você vai ao banheiro, ele está na NFC. É 

assim que a tecnologia é. Você sabia disso? Portanto, agora temos esta tecnologia sobre nós. 

Vamos lá. Quantos de vocês têm isso em seu bolso ou em sua bolsa? OK. Não há problema em 

não levantar a mão. Não fique bravo comigo, também eu só estou lhe dizendo que esta 

tecnologia está sobre você. Eles querem entrar em você. Eles querem esta tecnologia, não em 

você, no seu bolso. Eles o querem em você. E isso é o que isto é. Por que eles querem isso em 

você, então eles podem? Aqui está esta palavra novamente colheita, cortar, coletar seus dados. 

Eles não querem apenas saber onde você está, em que sala você está, com quem você está, o 

que você está fazendo, o que você está dizendo. Eles querem saber qual é o seu ritmo cardíaco, 

qual é o seu nível de oxigênio. E a lista continua e continua e continua e continua. Ouça isto. Isto 

é interessante. A principal perturbação oficial que eu tinha que fazer, eu tinha que pegar meus 

óculos de leitura. Vou me certificar de que peguei os meus mais fortes. Eu queria ter certeza de 

que dizia perturbação, certo? Portanto, não sou eu. Chefe de disruptura, eu não sabia que esse 

era o problema. Aparentemente, é. Eu não sei o que o chefe da perturbação faz, mas tenho a 

impressão de que eles perturbam. Só estou dizendo. Mas ouça o que ele diz.  

Citação: Os implantes são uma tecnologia muito versátil que pode ser utilizada para muitas 

coisas diferentes. E neste momento é muito conveniente para ter um passaporte COVID sempre 

acessível em seu implante. Assim, no caso de seu telefone fica sem bateria, é sempre acessível 

a você. Então, é claro, isso é como usamos esta tecnologia hoje. É por isso que a bateria do meu 

telefone está sempre morrendo. Não, de verdade. Então, mais uma vez, meu filho, eu lhe disse 

no outro dia que aprendi muito com ele. Ele me ensinou muito quando se trata de tecnologia e 

ciber-segurança. Ele disse que eles drenam deliberadamente a bateria de seu telefone. Então, 

quando leio sobre interrupção, oficial, ele está fazendo um trabalho muito bom porque eles 

querem perturbar. Eles querem drenar sua bateria para que, quando você for embarcar nesse 

vôo, oh não. Oh, está morta. Oh, desculpe. O cara atrás de você vai, ei, não, não se preocupe. 

Aqui está você, Isso não é beijar o anel, é escanear a mão. está em mim. Portanto, não tenho 

que confiar neste telefone que você usou e drenou a bateria ligada. Há uma empresa chamada 

www.chipbychip.com se você quiser investigar isto. Eles anunciaram em 2018 que eles estão 

chamando aqueles com chips dentro de sí. Sem surpresas- -trans humanos.  

         Em Copenhague uma empresa é parte de um movimento crescente chamado 

Transhumanismo, que já falamos, que acredita no aumento do ser humano com a tecnologia 

para melhorar suas habilidades naturais. Os chips que a by Chip está incentivando e podem ser 

usados como uma espécie de carteira, especialmente para criptomoedas, com as empresas de 

propriedade da Chip Coin. OK, por falar em interrupção, Espero que você entenda que a 

disruptura da cadeia de abastecimento é deliberada por projeto. Você entende isso, certo? 

Portanto, o plano já está em vigor, e o plano é destruir a atual economia global de modo a trazer 

esta economia digital. E utilizará o que é conhecido como tecnologia de cadeia de bloqueios, 

que é o que a moeda criptográfica usa. O que é tecnologia de cadeia de bloqueio? A maneira 

mais simples para eu explicar isso como eu o entendo e fui ensinado sobre isso. É um bloco que 

foi verificado e adicionado a uma corrente. Uma vez que a autenticidade desse bloco é 

confirmada, é adicionado à cadeia. É basicamente uma tecnologia de verificação, para que você 

possa usar a tecnologia blockchain em qualquer aplicação porque tudo o que é, é uma 

verificação. Então, esta cadeia de bloqueios a tecnologia será utilizada com esta moeda digital, 
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ou seja moeda criptográfica, sem dinheiro moeda, moeda digital. E você vai ter os meios digitais 

com esta revelação biométrica. 13 marca e você vai entrar em uma loja, não você. É melhor que 

você não esteja aqui. Nós não vamos estar aqui. Vão entrar em uma loja e eles serão capazes de 

comprar baseado em sua pontuação de crédito social, utilizando esta tecnologia de verificação 

porque está neles. E agora eles estão ligados ao que eles estavam chamando a Internet das 

Coisas, que eles são agora chamando a internet dos corpos onde todos estão conectados ao 

campo de comunicação por proximidade eles sabem exatamente onde você está, o que você 

está fazendo. E se você for a uma loja e você postou algo nas mídias sociais que eles não 

gostaram, eles têm a capacidade de controlar você digitalmente e eles baixarão sua pontuação 

e você vai para aquela loja e não poderá comprar nada, porque sua pontuação de crédito social 

é muito baixa porque você não está em conformidade. 

          A tecnologia já está aqui, foi planejado por muito tempo. Estamos falando sobre isso há 

quase dois anos. O resultado final é o seguinte: esta crise produzida pelo homem termina no 

arrebatamento para os crentes em Jesus Cristo e a tribulação de sete anos para os não crentes 

sob o Anticristo, em março de 2020. Mais uma vez, há quase dois anos, eu disse isto quase que 

literalmente. É assim que termina. É isso mesmo. Isto terminará no Arrebatamento para nós, e 

terminará no prazo de sete anos em tribulação. para aqueles que não conhecem Jesus Cristo e 

eles serão deixados para trás. Eles entrarão nisso. É assim que isto termina. E eu lembre-se 

depois de eu ter dito, oh meu Deus, isto é antes O YouTube fez o que eles fizeram e você sabe, 

tudo ainda estava no YouTube, e desde então, já tivemos. Para derrubar tudo, para salvar o 

canal, para ter o alcance. Mas os comentários? Não, só precisamos de duas semanas para 

aplanar a curva. Chegou a hora, não é? Desculpe, vocês perdoarão o meu santificado sarcasmo 

quando eu digo isso. Ei, sim, nós só precisamos fazer isso. E então voltaremos ao normal.  

         Ah, realmente? Você acha que você acredita que é uma mentira do pai da mentira? É 

realmente só uma questão de tempo agora antes que a trombeta toque no arrebatamento e os 

mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos, permaneceremos e seremos 

apanhados e envolvidos e aqueles que não serão apanhados entrarão nos últimos sete anos da 

história do mundo como a conhecemos. E será um horror indescritível. Eu não sei, e talvez é 

uma coisa boa de se fazer. Mas não sei se realmente entendemos o horror que espera durante 

os sete anos de tribulação. Temos isso descrito em detalhe gráfico no Livro do Apocalipse. Quero 

dizer, catastrófico, cataclísmico, nunca visto antes na história da humanidade, nem para nunca 

mais ser visto na história da humanidade. Eventos grandes. A quantidade de mortos será 

expressiva. Ondas com centenas de pés de altura quando os terremotos e asteróides e o você 

sabe, as ilhas do Havaí, elas deslizarão para o oceano e acabarão por ser varridas. É impensável. 

E isso vai acontecer, e isso está prestes a acontecer. Mas não para nós. Porque nós escaparemos. 

Eles não escaparão. Nós escaparemos quando o Arrebatamento acontecer. Agora é importante 

entender que o Arrebatamento não é o que começa.  

         A tribulação de sete anos, que inicia a tribulação de sete anos, é quando o Anti-Cristo 

confirma o acordo de paz de sete anos registrado na profecia de Daniel capítulo nove versículo 

27. Diz que ele está falando do anticristo confirmará um pacto com muitos por 17. Isso é um 

período de sete anos. Agora, esta palavra confirmada é muito interessante no idioma original 

do hebraico. Antigo Testamento é a mesma palavra em minha língua nativa, o árabe. É a palavra 

ikbier e meio que carrega com ela Esta ideia de tornar firme espetacular,maior e mais forte o 

que já existe, significando que já há um acordo sobre a mesa que só precisa ser confirmado. 

ikbier confirmado, reforçado, reforçado. Isso é o que ele faz. Mais uma vez, tudo está preparado. 

O Anticristo não disse nada. Já está instalado. Quando chega ao local. É ele que se põe em 
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marcha. É aí que o relógio começa. É a 70ª semana de Daniel, a propósito. É o momento do 

problema de Jacó. Quem é Jacó? - Israel Israel ainda deve a Deus um período de sete anos. É a 

70ª semana e é a hora do problema de Jacó, não o problema da igreja. E é uma semana. É um 

período de sete anos, não três e meio. É um período de sete e são os últimos sete anos. E nos é 

dito na profecia de Daniel, desculpe, eu estou gritando e cuspindo, e eles têm que limpar a tela 

aqui em cima. Eu tenho uma tela com minhas anotações porque está toda suja com gotículas de 

saliva em nome de Jesus de qualquer maneira no meio dos sete anos. ele, falando do Anticristo, 

porá um fim para sacrificar e oferecer, e no templo, ele criará uma abominação que causará 

desolação até o final que for decretado e derramado sobre ele. Então aqui está este Anticristo 

que Israel pensa que é seu messias. Ele confirmará que pode estar aqui este pacto de sete anos 

que já está em cima da mesa. E nesse acordo, está incluída a reconstrução do terceiro Templo.  

         E depois no ponto médio, ele se instalará naquele templo e ele vai exigir ser adorado como 

Deus, como acabamos de ler em Tessalonicenses 2 . E isto se aplica a Daniel 927. Ele exigirá ser 

adorado como Deus no Templo de Deus, declarando-se como Deus. E é aí que Israel vai 

perceber, espere um minuto, isto é uma abominação, e eles vão fugir. E esse é Mateus, 24. E o 

tempo não permite. A razão pela qual eu queria mencionar isto porque é ainda mais prova 

irrefutável que o Anti-Cristo já está em cena em virtude de como Israel está tão pronto para ele 

agora mesmo. Você pergunta a qualquer pessoa em Israel sobre isso e eles lhe dirão que eles 

estão lá à procura de seu messias porque eles rejeitaram o verdadeiro Messias. E como eles vão 

saber que é o Messias deles é porque ele vai ser o único que vai permitir-lhes reconstruir seu 

templo, e eles o adorarão como tal. Quero dizer, mas vale dizê-lo. Isso é, por que recuar agora, 

certo? Acredito que existem hoje em Israel, aqueles que já estão em contato com quem quer 

que seja, assim como os governantes e reis da Terra já estão em contato com este anticristo.  

         Agora, OK. Então deixe-me ver se entendi bem, então o arrebatamento acontece, mas isso 

não é quando a tribulação começa. A Tribulação começa quando Daniel 927 for cumprido. Há 

algum intervalo de tempo no entre o Arrebatamento e o início dos sete anos da tribulação? Eu 

acredito que não, acho que não. Eu não acho que possa haver. Acho que isso vai acontecer muito 

rápido. Há esta palavra na profecia bíblica que você encontra com muita freqüência, e é a 

palavra de repente e isso me dá a impressão que irá acontecer de repente e porque é de repente 

vai acontecer de repente. E, a propósito, não é lógico que eles teriam que se mover muito 

rápido? E se eu lhe dissesse que tudo o que acabei de compartilhar com vocês e há muito mais? 

Mas tudo o que eu compartilhei com vocês tem sido por muitas décadas na obra. E que o mundo 

foi preparado para que o Anti-Cristo seja revelado e recebeu como o salvador do mundo por 

décadas.  

         O ano de 1957, um homem com o nome de Paul Henry Spock, foi o ex-primeiro ministro 

belga e um dos principais arquitetos do que tem desde suas origens agora atual União Europeia, 

disse e eu cito esta é uma citação direta de 1957. Não queremos outro comitê. Já temos muitos. 

O que nós queremos é um homem de estatura suficiente para manter a lealdade de todas as 

pessoas e para nos tirar do pântano econômico no qual estamos afundando. Envie-nos um 

homem assim e seja ele Deus ou diabo. Nós o receberemos. Isso poderia ter sido escrito hoje. 

Eu diria que está sendo escrito hoje. Está sendo dito hoje porque quando o Anticristo for 

revelado, ele será visto como este salvador economicamente, governamental e religiosamente. 

E o mundo está pronto, Israel está pronto. O príncipe Charles está pronto. Eles já estão prontos. 

Que é, novamente, o porquê devemos estar prontos para o Arrebatamento, porque isso 

acontece primeiro. É por isso que, como nunca antes, devemos levar Jesus às pessoas e às 
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pessoas a Jesus o máximo que pudermos, o mais rápido que pudermos. É por isso que fazemos 

estas atualizações. 

          É por isso que terminamos com o evangelho, é por isso que fazemos o ABC da Salvação 

todas as semanas e vamos continuar a fazê-las todas as semanas, exceto que virá uma semana 

onde não as fazemos porque não estaremos aqui para fazê-las. O que é o evangelho? primeiro 

Coríntios 15, os quatro primeiros versículos do Apóstolo Paulo escrita pelo Espírito Santo. A Boa 

Nova do Evangelho é que Jesus Cristo veio. Ele foi crucificado. Ele foi enterrado. E ele se levantou 

novamente no terceiro dia ao escrever para os tessalonicenses. A propósito, a primeira vez que 

o Apóstolo Paulo, a primeira carta foi para os tessalonicenses, a primeira vez inspirada pelo 

Espírito Santo. Ele escreve sobre o evangelho e diz aos Tessalonicenses que Jesus Cristo foi 

crucificado, enterrado e ressuscitou no terceiro dia, e ele está voltando novamente, um dia em 

breve e muito em breve . Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Este é o Evangelho O que são 

os ABCs? Apenas um simples, explicação infantil da salvação. O objetivo é admitir ou reconhecer 

que você tenha pecado, porque a menos que e até reconhecermos que somos pecadores, não 

estamos interessados no salvador. Romanos 3:10 diz que não há ninguém justo, nem mesmo 

um, e Romanos 323 nos diz porque todos pecaram e ficaram aquém da glória de Deus. Então, 

todos nós dissemos que todos nós quebramos a lei de Deus, todos nós transgredimos. Então, 

qual é a penalidade? Foi a pena de morte? E isso é Romanos 6:23 pois o salário do pecado é a 

morte. Mas aqui está a boa notícia. O presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso 

Senhor. Esse é o ano para estar no essencial. É, eu acho que você poderia dizer,  não é apenas 

tão simples, pois o ABC é mais simples do que o ABC. É tão simples quanto ser basta acreditar.  

         E o A é o que o traz ao ser Romanos dez, nove e dez diz, Se você acredita em seu coração 

que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você será salvo. E então, uma vez que você 

acredite, o que vem como resultado é a expressão onde você invoca o nome do Senhor e isso é 

o mar e confessar com suas palavras, que é o que Romanos dez, nove e dez também dizem. Se 

você confessar com palavras, Jesus é Senhor e creia em seu coração que Deus o ressuscitou 

dentre os mortos, você será salvo. É com seu coração que você acredita e são justificados, e é 

com sua palavra que vocês confessam e são salvos e Romanos 1013. Finalmente, fecha o 

negócio. Diz tudo quem invoca o nome do Senhor será salvo. Assim, simples isso é muito 

simples? Estou tão feliz que seja simples. 40 anos atrás, em janeiro, eu precisava que fosse 

simples, porque foi aí que eu invoquei o nome do Senhor e fui salvo e nunca olhei para trás. 

Você pode me dar apenas mais alguns minutos? para compartilhar com você? dois dias, mas 

testemunho de Deus? Ela vem de fora. Eu espero com certeza estar pronunciando o nome 

corretamente. Na Alemanha, quem escreve Prezado Pastor J.D. A pressão na Alemanha está se 

acumulando. Agora nem sequer estou autorizado a embarcar em um ônibus ou trem sem testes, 

nem sequer é permitida a entrada a qualquer loja ou mercado de Natal sem vacina. Um amigo 

precisa de óculos AR à medida que estão quebrados, e ela nem sequer é capaz de entrar a loja. 

Nunca pensei vivenciar uma época como esta. Perdoe-me. Eu não estou doente. Eu tenho asma. 

Eu não bebo café. Quase conseguiu sem tossir. Mas Deus, as portas estão abertas para 

compartilhar o evangelho. Sou um missionário, mas não posso viajar agora mesmo. Mas Deus 

colocou o mundo bem na minha porta.  

         Eu consegui distribuir 74 pacotes de Natal até agora para os trabalhadores da construção 

na minha área da Polônia, Bulgária, Macedônia, Coréia do Sul, Afeganistão, Bósnia, Eslovênia e 

Turquia. Aleluia. dois homens da Polônia tinham lágrimas nos olhos e foram tocados por Jesus. 

Todos eles levando o evangelho de volta para seus países. Em uma semana, todos os 

trabalhadores tinham um chaveiro em inglês, bem como os detalhes de contato do JD para nossa 
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ida à Orange. Por favor, continue compartilhando e nos encorajando a compartilhar o 

evangelho. Tão feliz com o que Jesus disse em revelação falando da carta à Igreja da Filadélfia 

Capítulo três. Só precisamos de um pouco de força e ele abrirá as portas. Aleluia! Amo a todos 

vocês. Mas nosso interlocutor da Alemanha que sabia Oh, Deus sabia. Sim, Deus sabia. Assim 

que ela se levantar, teremos a equipe de adoração que virá à tona. Espero que você seja 

encorajado. Eu sei que estou. Você sabe, todos tentando descobrir quem é o Anticristo, e, é 

claro, todos nós temos nossa lista de candidatos, certo? Venha. Mas ao final do dia, realmente 

não importa porque não vamos estar aqui quando ele for revelado e realmente, não estamos à 

procura do Anti-Cristo, estamos à procura de Jesus Cristo, mas em virtude do fato de que que o 

Anti-Cristo está pronto.  

         Isso significa que Jesus Cristo está fora da porta. Espero que você esteja pronto. Se você 

não estiver pronto para o Senhor, você precisa para o dia-a-dia acertar com o Senhor. É a decisão 

mais importante de sua vida. Para a vida eterna. Suplico-lhe. Eu lhe imploro. Não demore. Vamos 

rezar Pai no céu. Muito obrigado pelo que homem está fazendo. Eles significam o mal, mas Deus 

é você significa isso para o bem para a salvação de muitos neste dia. Eles tinham tudo isso 

planejado, mas mesmo antes, você conhecia o plano deles e não nos contou. E agora estamos 

vendo que o que foi planejado começa a ter lugar. E para aqueles de nós que conhecem você, 

Jesus, nós estamos olhando para cima e levantamos a cabeça porque sabemos da nossa 

confiança na redenção. Meu Senhor, obrigado. Nós o amamos muito. Jesus, venha depressa em 

nome de Jesus. Nós oramos. Amém.  


