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  Atualização da Profecia Bíblica – 14 de Novembro de 2021 
As Dificuldades Aumentam Antes do Livramento 

JD Farag 
 

 

 

Muito bem, bom dia. e bem-vindos ao nosso primeiro serviço, no domingo de manhã temos dois 

serviços, o primeiro dos quais é a nossa atualização da Profecia Bíblica e o segundo serviço é 

nosso sermão. E estamos atualmente num estudo versículo por versículo através do Livro de 

Hebreus. Se Deus quiser, hoje estamos para terminar o Capítulo 11, e, ao fazê-lo, estaremos 

vendo como é que podemos manter nossa fé apesar da fraqueza de nossa fé ou mesmo apesar 

da crescente perseguição da nossa fé. E isso será às 11h15 da manhã. Hora do Havaí. Na semana 

passada, sei que muitos de vocês não estavam online porque no Havaí, não temos horário de 

verão, e vocês têm. De qualquer forma, espero que você esteja de volta ao cronograma. E para 

aqueles de vocês que estão no YouTube ou no Facebook, nós o encorajamos para, neste 

momento, ir diretamente ao site JDFarag.org para as atualizações não censuradas, ininterruptas 

de hoje. Muito bem, vamos ao que interessa.  

         Quero falar com você hoje sobre como é e realmente porque é que Deus permite que a 

aflição e a dificuldade aumentem na vida de seu povo mesmo antes de Ele estar prestes a livrar 

seu povo. Ao longo das páginas das Santas Escrituras, nós vemos este tema comum no que se 

refere às dificuldades, julgamentos, mesmo antes de Deus estar prestes a livrar Seu povo. E esse 

foi o caso com o êxodo dos israelitas para fora do Egito, escravidão no Egito mesmo antes de 

Deus tirá-los. Tornou-se insuportável, a aflição, as dificuldades, mesmo antes de Deus trazer as 

pragas e depois Ele os livra. Se você se juntar a mim em Êxodo, no quinto capítulo. Deixe-me 

dar-lhe a história de fundo do que está acontecendo neste momento. Aqui é onde Deus agora 

chamou Moisés para livras seu povo para fora do Egito. Agora, isto é depois de Moisés tentar 

tomar assuntos em suas próprias mãos, literalmente.  

         Agora segurem-se nisso porque isso vai ser relevante para nossa compreensão aqui em 

breve. Então, depois que ele tenta livrar O povo de Deus em sua própria força, tomando as coisas 

em suas próprias mãos, ele acaba por matar um egípcio, e então o que Deus faz? Deus 

basicamente o envia para a parte de trás da universidade do deserto por 40 anos, não quatro 

anos, 40 anos! É muito interessante porque Moisés agora está percebendo, depois de tudo isso 

que Deus livrará Seu povo, mas Deus livrará SEU povo em SEU caminho e em SEU tempo e para 

SUA glória. Então é agora que Moisés vai para Faraó como Deus o ordena e ele diz - "Deixe meu 

povo ir". E isto é chocantemente o que acontece, e Moisés está ao lado dele mesmo, como 

veremos. Não só o Faraó, não deixou o povo ir, e esta é a primeira vez agora que ele está indo 

diante do Faraó. Ele piora as coisas para o povo. No verso 10, Êxodo 5, diz "E os encarregados 

das tarefas do povo e seus oficiais saíram e falaram com o povo, dizendo, "Assim diz o faraó: ' 

não lhes daremos palha". Você conhece aqueles tijolos que vocês têm que se escravizar e fazer? 

Bem, nós temos tornando tudo muito fácil para vocês. Parece que vocês têm muito tempo em 

suas mãos, se vocês têm tempo para reclamar de sua escravidão e querem partir... Portanto, 

não vamos mais dar-lhes palha. O que acham disso? Vão buscá-la vocês mesmos. "Vão, peguem 

vocês mesmos palha onde vocês puderem encontrá-la; mas nenhum de seus trabalhos será 

reduzido". Em outras palavras, vocês ainda têm que fazer o mesmo número de tijolos. "Então o 

povo estava disperso em toda a terra do Egito para recolher restolho ao invés de palha".  
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         Você sabe o que é muito interessante, e deixe-me apenas inserir aqui, entre parêntesis. Em 

suas escavações arqueológicas, eles encontrarão na Cidade de Pithom e Ramses estes tijolos 

que os israelitas fizeram. E as primeiras camadas de tijolos estavam intactas, com palha. E então 

como ficou um pouco mais alto, menos palha nos tijolos, e depois restolho em vez de palha. E 

então, finalmente, encontraram tijolos sem absolutamente nenhuma palha neles. Eu amo 

quando Deus faz isso, exatamente como Deus disse em sua palavra. Agora, no verso 13, nós 

vemos- "E os encarregados da tarefa os forçaram para se apressarem, dizendo:  "Realizem seu 

trabalho", sua cota diária, como quando havia palha". Também os oficiais dos filhos de Israel, a 

quem os oficiais do faraó enviaram para mandar neles, foram espancados e foram inquiridos, 

"Por que você não cumpriram sua tarefa na fabricação de tijolos, ambos ontem e hoje, como 

antes"... Traduzindo: Vocês não vão se livrar disso. Vocês não vão se livrar disso. O Faraó lhes 

ordenou sem que nós lhe forneçamos a palha para continuar fazendo o mesmo número de 

tijolos e vocês não estão fazendo isso. Então, o que vamos fazer? Vamos espancar vocês e até 

matar vocês, (os encarregados das tarefas sobre eles.) Bem, como você pode imaginar, os 

israelitas estão devastados e zangados, e é dito neste capítulo que os anciãos, os oficiais dos 

israelitas passaram por Moisés e Arão e foram ao Faraó e tentaram suavizar as coisas, mas foi 

em vão. E agora eles estão furiosos com Moisés, é apenas o começo, e então o que faz Moisés?  

         Bem, nós vemos no versículo 22, "Então Moisés voltou ao Senhor e disse, "Senhor, por que 

o Senhor trouxe problemas a este povo? Por que o senhor me enviou? Pois desde que cheguei 

ao faraó para falar em seu nome, ele tem feito mal a este povo; O Senhor não livrou seu povo"! 

Oh, meu Deus! Moisés, espere! O quê? Você sabe o que ele está fazendo aqui, certo? Oh, meu 

Deus, ele está questionando a Deus. Primeiro de tudo, por que o Senhor me chamou para livrar 

seu povo da escravidão? Por que me enviou ao Faraó? Eu tenho a impressão de que que ele 

esperava plenamente que o faraó seria um pouco mais cooperativo. Ele certamente não estava 

esperando que piorasse, que o fardo se tornaria mais pesado, que a aflição se tornaria mais..., 

como a fornalha que se tornaria mais quente para seu povo. E assim ele está questionando Deus. 

E o que dizer disto quando ele diz basicamente isto, Senhor, eu fiz o que o Senhor me disse para 

fazer, mas o Senhor não fez o que o Senhor me disse que ia fazer! O que é isso? Essa é uma 

tradução muito solta, uma paráfrase, mas você entendeu o ponto, certo? "O Senhor também 

não livrou seu povo de todo?"  

         Vamos lá Moisés, Deus vai livrar seu povo apesar deste mal. Ele simplesmente não vai fazer 

do jeito que você pensa. E ele não vai fazer isso quando se pensa, e Ele não vai fazer isso como 

você pensa. Ele tem um plano. E sim, vai ficar muito pior antes que ele os livre. porque entenda 

que isto é antes das tábuas (da lei). Deus primeiro trará ao Egito 10 pragas, a décima das quais 

é a morte do filho primogênito. Aqui é onde eu vou com isto e por que eu enfatizo isto. A dor e 

o sofrimento intensificados logo antes da morte do primogênito livrá-los, e assim também é para 

nós. A dor e o sofrimento estão se intensificando antes que o único filho gerado por Deus nos 

livre. Em outras palavras, e aqui está a dica! quanto mais difícil fica, quanto mais nos 

aproximamos de quando Jesus vem para nos tirar deste Egito! de um mundo perverso e caído. 

Atos Capítulo 14, uma passagem muito incômoda. Eu não gosto de lê-la. Eu não gosto de ouvir 

isso e eu certamente não gosto de ensiná-la. Mas esta é a Palavra de Deus. Deixe-me dar 

novamente a você a história de fundo. Esta é a igreja primitiva. As multidões estão chegando a 

um conhecimento salvívico de Jesus Cristo, o Evangelho está sendo pregado, as pessoas estão 

sendo salvas, mas há algo que vem embalado com isso. E é gravado para nós aqui, versículo 21, 

Atos 14. "Eles pregavam o evangelho naquela cidade e ganharam um grande número de 

discípulos.  
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         Então eles voltaram para Lystra, Iconia, e Antioquia, fortalecendo os discípulos e 

encorajando-os para permanecerem fiéis à fé". Uau! Até agora, tudo bem, certo? Como eles 

encorajaram e os fortaleceram para permanecerem fiéis à fé? Eles disseram: "Devemos passar 

por muitas dificuldades para entrar no Reino de Deus". Espere! O quê? Isso é para me fortalecer 

e me encorajar? Isso me estressa muito! Isso não me ajuda. Você quer me dizer que eu devo ser 

encorajado e fortalecido, permanecendo fiel à fé, sabendo que devemos passar por muitas 

dificuldades para entrar no Reino de Deus?! Sim. Eu vejo as coisas desta maneira. Estas são as 

letras miúdas da fé cristã. Isto é o que significa fazer a conta do custo. Acho que erramos muito 

em nossa partilha de nossa fé com os outros para pintar este quadro, você sabe, você vem a 

Cristo e ha-ha-ha-ha! Ouça, eu vim para Cristo; eu nunca soube o que eram os problemas até 

que eu vim a Cristo. Isso é porque eu estava indo com o fluxo do mundo, e quando você vem a 

Cristo, você agora está indo contra o fluxo do mundo. E o mundo está contra você. Tiago é muito 

contundente quando ele fala sobre isso. Ele disse: "Você realmente é amigo do mundo? Bem, 

então você é um adúltero espiritual! porque se você é amigo do mundo, você está em inimizade 

com Deus. Você não pode ser amigo com o mundo. Quando você chega a Cristo, agora você é 

um inimigo do mundo que é um inimigo de Cristo. Então o que vem embalado com pessoas que 

vêm a Cristo, pregando o Evangelho de Cristo, e então vem o fortalecimento e encorajamento a 

permanecer verdadeiro em Cristo, o que vem embalado com isso são as dificuldades, as aflições, 

as provas, a dor, o sofrimento, a dificuldade.  

         Suponho que você poderia dizer que as dificuldades como dores de parto continuarão a 

aumentar em ambas - a freqüência e a intensidade mesmo antes de Jesus vir para nos buscar. E 

como com as dores de parto, cada vez mais, quanto mais nos aproximamos, assim também os 

sinais proféticos aumentam em sua freqüência quanto mais nos aproximamos. Você sabe como 

é quando você está viajando e quanto mais próximo você estiver ao seu destino final, as placas 

no caminho são mais freqüentes? Isso também é verdade com os sinais dos tempos. Portanto, 

agora temos uma pergunta. Eu quero resolver isso, e eu pedi ao Senhor para me ajudar com 

isto. O que devemos fazer? Pergunta: O que somos nós capazes de fazer à luz disso, apesar disso, 

mesmo? Bem, eu não sei se você vai gostar desta resposta, mas o que há de novo, certo? Mas é 

mais sobre o que não somos capazes de fazer, ou seja, de se levantar tal como Moisés tentou 

fazer.  

         Agora, por favor, fiquem comigo e, por favor, me ouçam. Parece haver este movimento 

dentro da igreja cristã de hoje para se erguer e lutar! Bem, você pode querer perguntar a Moisés, 

como isso funcionou para ele. Agora por favor saiba que não estou dizendo que não tomemos 

uma posição; ao contrário, o que eu estou dizendo é que nós não precisamos nos levantar e 

lutar contra isso porque Jesus está vindo para nos tirar desta situação. Tudo o que realmente 

precisamos fazer é levar Jesus às pessoas e as pessoas para Jesus, o mais rápido possível. Você 

perdoará meu uso repetido do Titanic como ilustração, mas há essa expressão idiomática, esse 

ditado, você sabe, um rearranjo dos móveis do convés no Titanic. Acho que há mérito nisso. Eu 

não quero desperdiçar meu tempo, pouco tempo precioso porque não há tempo de sobra para 

desperdiçar, de qualquer maneira porque este navio está afundando. Quero as pessoas fora 

desta coisa no bote salva-vidas da salvação antes que seja tarde demais. E Jesus é essa salvação.  

         Ei, olha, nós conversamos sobre isto na semana passada. Este mundo está morrendo, este 

mundo está passando. Deixe isso pra lá. Solte-se dele! Por que estamos tentando nos agarrar a 

este mundo moribundo e as coisas deste mundo? Quanto mais cedo deixarmos ir, melhor. Bem, 

deixe-me convidar você para se juntar a mim agora no Evangelho de João, o 18º capítulo. Fica 

pior; eu só quero que você saiba, que se ainda não sabe. Portanto, esta é a conta de acordo com 
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o Evangelho de João onde Jesus está agora em julgamento diante de Pilatos; prestes a ser 

crucificado. E está escrito, versículo 33, João 18, "Então Pilatos entrou no Pretório novamente, 

chamou Jesus, e disse a ele, "Você é o Rei dos Judeus?" Jesus lhe respondeu, [ele não vai 

responder a pergunta, pelo menos ainda não. Mas esta é a resposta dele´- "Você está falando 

por você mesmo sobre isto, ou outros lhe disseram isto a meu respeito"...? Pilatos respondeu: 

"Eu sou judeu? Sua própria nação e o chefe dos clérigos entregaram-te a mim. O que você fez"? 

Jesus respondeu, [versículo 36]. [e eu quero que você preste atenção especial ao uso da palavra 

"reino" três vezes]. Ele diz: "Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, 

meus criados lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus; mas agora Meu reino não é 

daqui". "Pilatos, portanto [versículo 37] disse a ele [não foi isso que eu lhe perguntei; Eu lhe 

perguntei se você é um rei]. "Você é um rei, então?" Jesus respondeu: "Você diz com razão que 

eu sou um rei. Por esta causa eu nasci e por esta causa vim ao mundo, para ser a testemunha 

da verdade. [E então ele diz isto] Todos que são da verdade ouvem a minha voz". Em outras 

palavras, Pilatos, eu sou um rei. Mas, meu reino... - como você vai ser um rei se você não tem 

um reino? E eu acho que é isso que Pilatos está perguntando, sendo ele um rei em pessoa. E a 

resposta que Jesus dá, Eu penso, é o que o Espírito está dizendo para a igreja hoje. O reino não 

é aqui. O reino pelo qual combatemos é o Reino dos Céus.  

         Essa é a boa luta, e é por isso que eu aponto isto. Somos todos propensos, e eu sou como 

qualquer outra pessoa quando se trata disso. Devo confessar que eu seria, na melhor das 

hipóteses, ingênuo e desonesto na pior das hipóteses, se eu não o fizesse. Quero dizer, ei, às 

vezes eu quero uma boa luta. Vamos fazer isso, sabe? Lute, lute, lute! O problema é que precisa 

ser a luta certa. A implicação é que há a luta errada. O que é a luta errada? Bem, se você está 

lutando pelo reino errado, essa é a luta errada. Se você está lutando a luta certa, que é para o 

reino certo, o reino de Deus. Acho que nos equivocamos muito quando nos entregamos para a 

luta errada para o reino errado e, ao fazer isso, você sabe o que eu gostaria que acontecesse? E 

você vai perdoar esta comparação, mas é como tentar manter este mundo moribundo em 

aparelhos de suporte à vida. Por que estou lutando para manter esta coisa viva? Está morrendo. 

Este mundo está morrendo.  As acima mencionadas dificuldades e aflições que tem este tão 

necessário efeito de nos refinar, nos purificando, nos preparando.  

         Nas noites de quinta-feira, estamos em um estudo verso a verso através deste incrível Livro 

de Isaías. Na semana passada, estivemos no Capítulo 48. E o que é interessante sobre este 

capítulo é uma profecia sobre Deus livrando seu povo do cativeiro na Babilônia. Mas é o 

seguinte: Deus lhes diz nesta profecia através do profeta Isaías, que ele vai refiná-los na fornalha 

da aflição. O quê? Sim, então ouça; eu vou livrá-lo do cativeiro na Babilônia, mas primeiro você 

tem que passar através da fornalha da aflição. E eu vou aumentar o calor realmente naquela 

fornalha. Por que, Deus? Porque estou prestes a livrá-lo. É por isso. Bem, espere um minuto. 

Você vai aumentar o calor na fornalha da aflição antes de nos livrar? Sim. Este é o Salmo 34:19. 

"Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todos elas". Melhora; Davi, o salmista 

doce de Israel, tão precioso, inestimável, no salmo atemporal, Salmo 119. Ele diz isso duas vezes, 

a primeira vez no versículo 67. Ouçam isto. "Antes de eu ser afligido, eu me perdi, oh![ alguém 

aí anda lendo meus e-mails]. mas agora, eu cumproTua palavra". E então ele continua no verso 

71 e diz o seguinte, "É bom para mim que eu tenha sido afligido, para que eu pudesse aprender 

os seus estatutos". É uma coisa boa. Não! você quer essa fornalha de aflição! Você quer a aflição 

que vem porque quando a aflição chega, isso significa que seu livramento está chegando. 

          Tenho certeza de que você já ouviu que Deus conforta os aflitos. Oh, eu adoro ouvir isso 

especialmente quando eu preciso de conforto, quando estou aflito. Deus conforta os aflitos. 
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Mas você já ouviu isso? Ele também aflige os que estão confortáveis! Vou lhe dar um momento. 

O que você quer dizer? Bem, às vezes estamos apenas um pouco confortável demais neste 

mundo, que não é nossa casa. E Deus quer nos livrar deste mundo que não é nossa casa, mas 

estamos muito acomodados, estamos muito confortáveis. Então Deus diz, homem, eu vou ter 

que... - Eu falo por mim se você quiser porque eu não conheço nenhum de vocês, você pode ser 

mais espiritual do que eu isto não acontece com você, mas Deus tem que esquentar o forno na 

vida de JD, esse forno de aflição. 

          Então, como Davi, posso dizer é bom que eu tenha sido afligido porque se eu não fosse 

afligido, não fosse afetado, se eu não tivesse sido lançado naquele forno de aflição, eu não 

estaria nem mesmo buscando o livramento. E eu realmente acho que é essa a questão. Para 

mim, e nós conversamos sobre isto na quinta-feira à noite, eu realmente acredito que o que 

Deus está fazendo no mundo hoje é que ele está permitindo a aflição de seu povo antes do 

livramento de seu povo para que seu povo queira ir. Você sabe o que é interessante? Quando 

Deus livrou seu povo para fora do cativeiro na Babilônia, havia alguns que não foram. Eles 

ficaram. Eles não queriam ir. Por que eles não queriam ir? Acho que eles estavam muito 

acomodados. Sim, mas eles estavam em escravidão. Bem, pergunte aos israelitas no Egito. Você 

sabe que mesmo depois de eles serem livrados para fora do Egito, eles queriam voltar! Estes são 

meus e-mails também que estão sendo lidos. E o Egito, um tipo de mundo - de fato, há esse 

relato, é impressionante, é realmente de tirar o fôlego quando eles estão murmurando e 

reclamando, que foi o tempo todo, a propósito, e eles estão lembrando sobre os bons velhos 

tempos e, é claro, era uma multidão mista o que não ajudava. 

          Mas, de volta ao Egito, nós tínhamos buffet, cebola e alho-poró, e oh... Eu acho que eles 

têm um termo para isso. É chamado de memória seletiva. Você era um escravo! E aqui Deus tem 

você e ele está providenciando tudo para você, Ele o livrou, Ele é que lhe fornece a cada dia sem 

falha este maná e você está ficando entediado, e você quer voltar para o Egito. Acho que este é 

um desses tempos na Palavra de Deus onde, novamente, se você for como eu e eu suspeito que 

você é, você está bem ali, quero dizer, você está indignado contra os israelitas. Como eles 

puderam fazer isso? A vida... Vamos lá; nós faríamos a mesma coisa. Aqui está a verdade. Fomos 

avisados e até nos foi prometido que vamos ter extrema e dificuldade neste mundo. Jesus, João 

16:33, um versículo certamente familiar para a maioria. Jesus está falando. Ele diz: "Eu lhes disse 

estas coisas para que em mim, vocês possam ter paz. Neste mundo, você terá problemas". Eu 

gostaria que ele não usasse a palavra "terá". Eu gostaria que ele tivesse dito algo no efeito de 

neste mundo, você "pode ter", você sabe que acontece com se deparar com alguma dificuldade. 

Não, você vai encontrar. Eu olhei para cima na esperança de encontrar uma palavra mais suave 

"terá". E foi pior; foi como se fosse garantido ou seu dinheiro de volta. Você vai ter problemas. 

"Mas tenha coragem!"  E aqui está o porquê. "Eu venci o mundo". Agora, nós memorizamos 

isso, lemos, citamos isso, adoramos isso, certo? Mas posso sugerir algo aqui? Quando ele diz " 

eu venci o mundo", você acha que pode haver uma inferência que, e talvez até uma pergunta 

do Salvador para o efeito de você superar o mundo também? Eu vou tirar você deste mundo.  

         Na verdade, existe uma conexão entre o problema que você está tendo neste mundo e 

minha vinda para tirar você deste mundo. Porque quanto mais difícil fica, mais você quer que 

ele venha. Isso não é verdade? Vamos lá, sejamos honestos. Estamos na igreja. Você tem que 

estar, certo? Quando as coisas estão indo bem, é assim. Senhor, venha... em breve. Quando a 

adversidade ataca e as coisas são difíceis, não é oh, Senhor, venha logo. É Senhor, venha agora! 

Venha ontem! Venha hoje! Se não for hoje, venha amanhã! Se o Senhor não vier amanhã, eu 

não sei se vou conseguir. Essa é a questão. Eu venci este mundo, e eu lhe disse estas coisas para 
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que você possa ter paz no meio da aflição, paz no meio do problema, a paz que não é baseada 

nas circunstâncias de sua vida, a paz que não é baseada no que está acontecendo no mundo. Eu 

lhe dou uma paz não como o homem a dá. É ao que Paulo se refere como a paz que supera, 

transcende a compreensão humana. Bem, vai ficar pior, literalmente. Esta dificuldade, esta 

aflição tem o potencial de ficar muito pior. E se isso não for ruim o suficiente, tem realmente o 

potencial de vir de maneiras que não esperamos, e eu explicarei o que eu quero dizer com isso. 

O que eu estou falando é de divisão, divisão, especificamente entre O povo de Deus tanto em 

famílias quanto nas igrejas. Eu acho que você concordaria comigo quando eu digo isto, que o 

mundo hoje está dividido como nunca antes e ficará pior, e isto em uma escala global.  

         Você poderia ir comigo para o Evangelho de Lucas, Capítulo 12? Mais uma vez, muito 

desconfortável. Eu quero começar a leitura no verso 51. Ouça o que Jesus disse. Eu me atreveria 

a dizer que isto provavelmente não está na parede de ninguém ou emoldurado ou papel de 

parede ou imã de geladeira. "Você supõe que eu vim para dar a paz à Terra? Digo-lhes, de forma 

alguma, mas sim divisão". [O quê?!] "Pois de agora em diante [versículo 52] cinco em uma casa 

serão divididos, três contra dois, e dois contra três. O pai será contra filho e filho contra pai, mãe 

contra filha e filha contra mãe, sogra [explicado tudo aí mesmo] Desculpe, arrepender-me-ei 

depois. "Sogra contra sua nora e nora contra sua sogra. Então [versículo 54] ele também disse 

às multidões, "Sempre que você vê uma nuvem surgindo do oeste, imediatamente você diz, 'A 

chuva está chegando', e assim é. E quando você vê o vento sul soprar, diz você, "Haverá calor e 

há Hipócritas! Você pode discernir a aparência do céu e da terra, mas como é que você não 

discerne desta vez"? Você entendeu isso? Isto é, ufa! Deixe-me ver se entendi bem isto. O que 

Jesus está dizendo aqui é há necessidade de discernimento sobre os sinais dos tempos, e um 

dos sinais dos tempos vai ser exatamente o que ele disse. Você tem uma família de cinco 

pessoas? Eu tenho uma família de cinco pessoas.  

         A propósito, você sabia disso? Uma família de cinco pessoas tem 25 relacionamentos. Não 

é de se admirar; que explica muito também, certo? Uma família de cinco pessoas tem 25 

relacionamentos em sua família. Você tem uma família de cinco pessoas? Três contra dois. As 

famílias serão divididas uns contra os outros. Pai contra filho, filho contra pai. Como é isso, Jesus 

perguntaria, como é que você é capaz de discernir o tempo quando você vê ao longo do 

horizonte, mas você não consegue ver isso? Este é um sinal do que está por vir, é melhor dizer 

quem está vindo. Jesus está chegando. Se me permitem, por favor, quero falar sobre isso, 

particularmente este sinal profético para o restante de nosso tempo juntos. Para fazer isso, nós 

vamos acabar com o livestream no Facebook e YouTube neste tempo e redirecioná-lo para o 

site.  

         Então deixe-me começar por dizer que o que está acontecendo agora no mundo de hoje é 

uma indicação de quão tarde a hora está no relógio profético de Deus. O que estamos 

testemunhando hoje no que diz respeito aos vacinados ou não vacinados é um caso de livro 

texto de "dividir e conquistar". Para aqueles que estão interessados, dedicamos a atualização 

em fevereiro dia 14 deste ano. Incluímos um link e está no site. Mas nele, nós fomos em 

profundidade no porquê e como é isso profeticamente, divisão e confusão seria um dos sinais 

proféticos do tempo do fim como acabamos de ler no Evangelho de Lucas. Na verdade, uma 

semana antes em 7 de fevereiro deste ano que olhamos para o que foi chamado de "As Dez 

Etapas do Genocídio". Agora, por que menciono isto e me refiro a estes? Porque isto é 

exatamente o que está acontecendo hoje. E por que isso é importante? Porque ele encaixa com 

o que nos é dito na profecia bíblica. No interesse do tempo, eu não vou entrar em detalhes, mas 

o que segue são as ditas 10 etapas, e eu quero passar por elas, mas quero chamar sua atenção 
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ao número 2 e ao número 8, e eu acho que você vai ver porque aqui em um momento. Número 

1) Classificação, Número 2) Simbolização, Número 3) Discriminação, Número 4) Desumanização, 

Número 5) Organização, Número 6) Polarização, Número 7) Preparação, Número 8) 

Perseguição, Número 9) Extermínio, e Número 10) Negação.  

         Agora a razão pela qual eu queria concentrar na simbolização e na perseguição é porque 

como com a estrela amarela no Holocausto judaico, também existe agora uma simbolização para 

a segregação dos não-vacinados neste genocídio global e holocausto. Veja que isto não é um 

holocausto judaico. Este é um Holocausto global. É um genocídio global. O que estamos 

testemunhando com nossos próprios olhos é o mal, o mal puro. Eis o ponto principal. O mundo 

de hoje é agora dividido em dois campos. Você vai perdoar essa palavra, mas por falta de uma 

melhor, ou você está vacinado ou você está não vacinado. Se alguém não estiver vacinado, há 

uma classificação, simbolização, discriminação, desumanização, perseguição, e, finalmente, o 

extermínio. Como no Holocausto, você é envergonhado, abandonado, relatado, traído, e 

eventualmente forçado não a campos de concentração, mas acampamentos de quarentena. E 

se eu lhe dissesse que já acontecendo?  

         Sabe, eu estava pensando sobre isto na quinta-feira como mencionei antes de entrarmos 

ao vivo. Estou celebrando meu 33º aniversário de casamento. Minha esposa e eu na quinta-

feira, e vamos apenas separar esse dia e passar o dia juntos e realmente estou ansioso por isso. 

Mas este ano não pudemos fazer qualquer reserva em um restaurante porque não fomos 

vacinados. Quero dizer, eu ainda estou tentando concentrar minha mente caída sobre isto, mas 

eu não posso levar minha esposa para jantar fora em nosso 33º aniversário de casamento e 

sentar em um restaurante como nós fazíamos e jantar juntos porque nós somos categorizados, 

simbolizados. Acho que só vou pegar uma braçadeira amarela e colocá-la em volta do braço. Eu 

digo isso com riso nervoso, mas isso é o que é. Então, vamos entrar no nosso carro Honda 

Odyssey 2008 que tem um amassado em cada painel dele e nós vamos apenas talvez dirigir pela 

orla North Shore, e vamos ter nosso jantar de aniversário na van. Ei, eu estou com minha alma 

gêmea, o amor da minha vida. Não me interessa. 33 anos de casamento, tudo bem. Vamos em 

frente, certo? Aplausos É o que eu sou - apenas me aguente mais um pouco.  o que eu estou 

dizendo aqui hoje, faz, faz sentido para você? Quero dizer, eu estou falando a verdade aqui? 

Não é isto que está acontecendo, certo? Quem poderia ter imaginado que chegaria a isso? Quem 

poderia ter pensado que o calor seria aumentado a esta altura, a aflição, da fornalha da aflição?  

         Você sabe que eu mencionei isto antes e vou mencioná-lo novamente. Não está em minhas 

anotações, mas está no meu coração. Não há nada neste mundo pelo que eu queira ficar aqui. 

Refiro-me ao mundo está se tornando rapidamente um lugar em que eu não quero estar mais. 

Talvez seja essa a questão. É quase como Deus está dizendo, você quer ir agora? Sim! Você está 

brincando comigo? Você pode comer no restaurante do céu! Você não pode mais descer aqui. 

Sim, vamos lá! ... Você me perdoará por ser bobo. Eu tenho que inserir o humor porque se eu 

não o fizer, vou apenas chorar. Eu poderia chorar de qualquer maneira. Nós já ultrapassamos 

em muito tempo a nossa estadia nossas boas-vindas a este mundo. Quero dizer, eu não quero 

tentar manter esta coisa funcionando. Vamos fazer este show na estrada, cara! Vamos colocar 

este show na estrada! Eu quero ir para casa! Aumente esse calor; tudo bem.  

         Na verdade, você sabe o que? Na quinta-feira, nem mesmo nos deixe no fim da fila... Não 

nos deixe nem mesmo levar comida para casa. Tudo bem. Traga-o. Você sabe o que isso 

significa? Isso significa que Jesus está vindo ainda mais cedo porque mesmo antes de ele livre 

seu povo e leve seu povo para fora, Ele aumenta o aquecimento. Aumente o calor! Você sabe 

que é por isso que eu estava pensando sem o ar-condicionado sem o conserto do telhado, certo?  
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          É totalmente dispensável. Nós queríamos que este santuário fosse a fornalha da aflição. ... 

Porque se for muito confortável você não vai querer sair. Mas, Deus... Deixe-me ver se consigo 

amarrar tudo junto e terminar. Pense bem comigo, está bem? Em vez das 10 pragas de morte, 

são os 10 estágios do genocídio. Mas Deus está prestes a livrar seu povo para fora deste mundo. 

Eu quero ir para casa. Eu quero ir para casa, Jesus. Se isso significa que a aflição aumenta, a 

dificuldade aumenta, se é isso que isso significa, eu sei que o Senhor me fará passar por isso. O 

Senhor nunca falhará comigo. Deus jamais abandonará seu povo. A questão é muitas vezes 

perguntamos, o que acontece se ficar muito ruim antes do arrebatamento, o que eu chamo de 

perseguição pré-arrebatamento? Você não acha que Deus vai te livrar através disso? Na 

verdade, nós vamos falar mais sobre isso em nosso estudo em Hebreus sobre manter a fé diante 

de uma fraqueza na fé, ou ser torturado por causa da fé, ser perseguido.  

         Nós vamos conversar sobre como é que vamos ser capazes de manter a fé, manter a fé face 

a isso tudo. Bem, nós sempre fechamos as Atualizações de Profecia com o Evangelho de Jesus 

Cristo, a boa nova da salvação encontrada na pessoa de Jesus Cristo. E também uma simples 

explicação da salvação por meio do ABCs da Salvação. Eu quero fazer algo um pouco diferente 

com os ABCs e como que tecer o Evangelho neles para pintar uma espécie de quadro na tela do 

Evangelho usando os ABCs. O A nos ABCs é para admitir ou reconhecer que você pecou, e a 

menos que e até que você admita ou reconheça que você pecou, então você não está 

procurando realmente por um Salvador porque não há necessidade. Mas quando você perceber 

e reconhecer que você pecou, então você também tem que reconhecer que você precisa do 

Salvador, e todos nós pecamos. Isto é Romanos 3:10. "Não há ninguém justo, nem mesmo um". 

Romanos 3:23 nos diz porque. É porque "todos pecaram e ficaram aquém da glória de Deus". 

Todos nós nascemos pecadores que é por isso que devemos nascer de novo a fim de entrar no 

Reino dos Céus. Podemos ser bons, mas nunca seremos suficientemente bons porque nós temos 

todos errado o alvo. Agora é aqui que o Evangelho chega porque a palavra "Evangelho" significa 

boa notícia. Agora, para que seja uma boa notícia, primeiro deve haver algumas más notícias. 

Você sabe como é quando as pessoas vêm até você e dizem, Ei, eu tenho boas notícias e eu 

tenho más notícias. Qual delas você quer ouvir primeiro? Eu odeio isso. Vá de retro, Satanás.  

       Não quero ouvir nenhuma má notícia. Não, mas você precisa ouvir esta má notícia. Porque 

eu sei que isto não é apropriado Inglês; por favor, não me envie um e-mail. Mas quanto mais 

ruim, mais ruim é, mais boas serão as boas notícias, e esta é uma notícia muito ruim. Porque há 

uma penalidade pelo pecado. E a má notícia é que é a pena de morte. E isso é Romanos 6:23: 

"Pois o salário do pecado é a morte". Isso é uma má notícia. Você está pronto para algumas boas 

notícias? Sim. A boa notícia é: "O dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. 

Uau, isso é uma boa notícia! E é um presente, a propósito. Eu não paguei por isso porque se eu 

pagasse por isso, seria uma compra e não um presente. Não, é um presente que Ele comprou. 

Nós somos comprados com um preço. Não somos de nós mesmos. Ele nos comprou e pagou por 

nós em sua totalidade nessa cruz, e essa é a boa notícia. Agora isso é o A, e isso deve trazê-lo 

para a B que é central, e isso é simplesmente buscar e acreditar em seu coração. Não há nada 

que você precise fazer para vir a Cristo. Você simplesmente busca e acredita. Eu já ouvi isso 

ilustrado desta forma: Seria tão absurdo quanto tomar um banho antes de tomar banho.  

         Você já ouviu dizer: Bem, é melhor eu limpar meu agir antes de vir a Cristo. Não é 

necessário. Antes de mais nada, você não será capaz de fazê-lo. Veja, você chega a Cristo, e Ele 

te purifica de dentro para fora com o Espírito Santo que habita em você. "Apesar de seus 

pecados serem tão escarlate", Ele os torna brancos como a neve". Ele perdoa seu pecado, 1 João 

1:9. Tem sido muitas vezes referido como a barra de sabão cristã. Eu poderia usar um desses e 
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você também poderia, portanto, não me olhe todo espiritual. Se confessarmos nossos pecados, 

Ele é fiel e justo para nos perdoar e limpar-nos de nosso pecado. Isso é um bom negócio. Isso é 

o que eu chamo de dois em um. Tudo o que tenho que fazer é confessar e ele fará duas coisas: 

Perdoar e sem custo adicional, e me limpar de minha iniqüidade se eu apenas acreditar nele. 

Romanos 10:9 diz: "Se você acredita em seu coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, 

você será salvo". Você sabe, é realmente mais simples do que A, B, C.  

         Na verdade é simples como B, Busque(a Deus). Porque veja, uma vez que você acredita em 

seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, bem, então é a expressão C. Você o invoca, você 

confessar com sua boca, que é o que Romanos 10:9-10 também diz, "Se você confessar com sua 

boca Jesus é Senhor e acreditar em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será 

salvo". E aqui está o porquê. "Pois é com seu coração que você acredita e se justifica, e é com 

sua boca que você confessa e é salvo". E por último, Romanos 10:13. Em janeiro, este próximo 

Janeiro de 2022; você pode acreditar nisso? Homem, 40 anos. Estarei celebrando meus 40 anos, 

eu pareço muito bem para 40, certo? Meu aniversário espiritual, 40 anos atrás quando eu 

invoquei o nome do Senhor e fui salvo. "Todos os que invocam o nome do Senhor, SERÃO salvos, 

é quando eu quero ver a palavra "SERÃO", certo?] serão salvos". Para mim, isso foi há 40 anos. 

Tudo o que eu fiz foi invocar o nome do Senhor, acreditando em meu coração, e eu fui salvo, e 

eu nunca olhei para trás. Eu lhe imploro hoje se você está aqui ou assistindo online e você nunca 

colocou sua confiança em Cristo, acreditando nele, clamando a ele, reconhecendo seu pecado 

perante ele, Não sei mais como dizer isto.  

         Estou pleiteando com você para não adiar a mais importante decisão de sua vida pela vida 

eterna. Eu lhe imploro porque Jesus está vindo. E eu quero ver você no ar quando os mortos em 

Cristo ressuscitarem primeiro. Estou implorando a você. Por favor, hoje é o dia da salvação. 

Quero compartilhar com vocês um testemunho, se você não se importa muito rápido no 

fechamento. Este é um pouco intenso. Espero que vocês saibam que eu oro sobre estes, e eu 

realmente busco o Senhor sobre quais eu deveria compartilhar com vocês. E eu até tentei não 

compartilhar este e o Senhor não me deixou, então você verá porque aqui em um momento. 

Eles pediram para permanecer anônimos. "Eu escrevo sobre um querido amigo meu que acaba 

de perder sua filha. A filha tinha 28 anos de idade mas teve uma lesão cerebral de nascimento, 

negligência médica. A filha foi admitida num hospital na cidade de Nova York. Ela foi 

diagnosticada com Covid; no entanto, eles a iniciaram no coquetel fatal de Remdesivir, 

Dexametasona, e Vancomycin. É o protocolo que é instigado, e, é claro, os médicos recebem 

bônus pela administração. Os pais receberam uma ordem judicial para que os médicos e 

enfermeiros dessem Ivermectina, e eles levaram quatro dias para dar! E eles lhe deram apenas 

duas doses! Eu simplesmente não posso acreditar no mal! Eles a puseram no ventilador, outro 

bônus, e seus rins pararam e então ela entrou em falência de órgãos. Ela morreu em 6 de 

outubro. Estou no Reino Unido. por isso, estou apoiando meu amigo do outro lado do lago. Eles 

são cristãos. Eu também sou um profissional da saúde. O funeral foi há duas semanas [e aqui 

está o surpreendente, testemunho "mas Deus"]. 11 pessoas foram salvas no funeral. 

         Eles perguntaram o que devo fazer para ser salvo? Os pais estão, é claro, devastados. Isto 

é assassinato por estes profissionais. Eu não digo isso de ânimo leve. Eu preferiria que você 

anonimizasse o meu nome, se você tornar isto público, o que eu gostaria que você fizesse. Meu 

amigo ficará feliz de confirmar a história. Por favor, ore por eles; Rebecca e Steve são seus 

nomes. Obrigado por tudo o que você faz e por favor continue a falar a verdade, obrigado". Eu 

lhes digo, como o único Deus pode, o plano do homem, o mal. Mas, Deus toma isso que foi feito 

para o mal e traz 11 pessoas em um serviço a Ele por causa disso. Louvado seja o Senhor.  
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Louvado seja o Senhor. Por que você não vai em frente e fica de pé? e teremos a equipe de 

adoração subindo aqui e vamos fechar, eu apreciei sua paciência hoje por ter ficado comigo. 

(suspirando) Pai do Céu, nós estamos - Acho que quando digo isto e oro isto, eu o faço em nome 

de todos que estão aqui e observando. Estamos tão prontos para que o Senhor venha. Senhor, 

obrigado por estar aumentando o aquecimento. Obrigado por tomar o mal que está se 

revigorando como o Senhor disse que iria e torná-lo em bem para a salvação de muitos neste 

dia. Senhor, nós nunca saberemos, deste lado da glória quantas pessoas têm vindo ao Senhor 

por causa disso. E assim, Senhor, é bom que estejamos aflitos porque está trazendo pessoas 

para o Senhor e trazendo pessoas de volta para o Senhor, também. E Senhor, nós o louvamos 

por isso e nós lhe agradecemos por isso. tão difícil como é e como ainda pode ser pior. Assim 

seja, Senhor, assim seja. Se o Senhor está vindo logo é como isto termina e isto é o que tudo isso 

significa, então Maranata, Senhor, venha rapidamente em nome de Jesus, amém.   


