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

serviços, o primeiro dos quais é nossa atualização da profecia bíblica, que fazemos 

semanalmente. E então o segundo serviço é nosso sermão. É um estudo verso a verso através 

da palavra de Deus. E estamos atualmente no livro de Hebreus, se Deus quiser hoje, vamos 

completar o Capítulo 10 e vamos ver como Deus está usando tudo que está acontecendo no 

mundo hoje para produzir em nós esta perseverança tão necessária para suportar até o fim, não 

por muito mais tempo.  Estamos no final.  E, portanto, ansioso por isso.  Será transmitido ao vivo 

às 11h15, horário do Havaí. Também, para aqueles de vocês que estão no YouTube, não estão 

no Facebook neste momento, estamos tendo alguns problemas.  Mas para aqueles de vocês que 

estão no YouTube assistindo agora, nós realmente o encorajamos a ir diretamente à JDFarag.org 

para a atualização ininterrupta e não censurada de hoje. Além disso, antes de começarmos, eu 

queria dar-lhe uma rápida atualização sobre a situação no Afeganistão. Primeiro, por favor, por 

favor, por favor, continue orando. A propósito, Deus está se movendo, no coração das pessoas. 

E há organizações que estão em solo, na verdade, e eles estão resgatando o maior número de 

pessoas para fora desse país, o mais rápido possível. E Deus é o único que pode pegar algo tão 

ruim quanto isto é, e transformar para o bem, para a salvação de muitos vivos neste dia. 

Segundo o significado profético do Afeganistão em Ezequiel 38, é mais uma indicação de quão 

próximos estamos do arrebatamento da Igreja de Jesus Cristo. O Afeganistão é um desses 

"stãos", como nos referimos a eles, que estão listados em Ezequiel 38 que é esta aliança de 

nações... A terra de Magog é essa área conhecida hoje como os stãos dos tempos modernos. E 

eles fazem parte desta aliança que invade Israel. E muitos são da crença e a nós inclusive que 

esta profecia de Ezequiel 38 terá realmente lugar após o Arrebatamento. Ou seja, em outras 

palavras, se já estamos vendo isso começar a ser ensaiado agora, a questão se torna, quão 

próximos estamos? E acredito que essa resposta é - estamos muito próximos.  

         Como falamos todas as semanas, a propósito, também mais uma coisa.  Por favor, por 

favor, por favor também orem pela Costa do Golfo. Eu não sei se você tem acompanhado isto, 

mas agora eles têm esta tempestade, o Furacão Ida. Última vez que verifiquei antes de vir para 

cá esta manhã, era uma tempestade de categoria 4. Mas eles estão sugerindo que quando 

atingir a terra, lá no Golfo, será possivelmente uma categoria 5. E isso é simplesmente 

catastrófico.  Temos muitos membros online nessa área e nesses estados.  E assim, por favor, 

ore para que não haja perda de vidas e basta orar para que Deus seja misericordioso com eles, 

pois acho que está acontecendo mesmo enquanto falamos e, mais tarde, hoje, ao longo do dia. 

Portanto, por favor, mantenha-os em oração.  Muito bem. Para a atualização de hoje, tenho a 

necessidade de fazer algo um pouco diferente. E eu só quero falar com você sobre como 

podemos fortalecer a nós mesmos no Senhor, face a esses perigos dos últimos dias em que nos 

encontramos. Sabe, eu ouço de muitos que se esforçam para compartilhar o que está 
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acontecendo em suas vidas e estas são histórias desoladoras. E quando eu digo de partir o 

coração, quero dizer, são simplesmente de partir o coração o que as pessoas estão passando 

neste momento. E as pessoas estão simplesmente, realmente cansadas da batalha. E uma das 

coisas que nos são pedidas é para orar pois muitas vezes é simplesmente para ter força para 

continuar. As pessoas estão simplesmente nos pedindo - por favor, ore por mim, ore para que 

minha família tenha forças para seguir em frente. Se me permitem, por favor, quero começar 

compartilhando com vocês uma mensagem de esperança e encorajamento da palavra de Deus. 

Isto é para qualquer um que se encontre nesta situação de cansaço e até mesmo desânimo. 

Portanto, esta última semana, eu, em meu tempo com o Senhor, eu amo quando Ele faz isso 

porque Ele diz mais uma vez que é sempre fiel e lembrou-me, e me direcionou para uma das 

minhas passagens favoritas de toda a Bíblia, digo isso sobre cada passagem da Bíblia, mas essa 

em particular, está em I Samuel, Capítulo 30. 

         E na verdade, eu o encorajaria a abrir lá e juntar-se a mim. Vamos olhar para alguns versos 

neste capítulo. Deixe-me só dar-lhe a história de fundo do que está acontecendo aqui. Antes de 

mais nada, Davi não está em um bom lugar. Ele está na terra dos filisteus e está meio que fugindo 

e não está num lugar muito bom.  E tem seus homens com ele, 600 homens. E estes são homens 

poderosos.  Estes são homens de luta. Estes são... Estes são guerreiros de batalha, 600 deles. E 

eles têm estado em batalha e viajando há três dias. Aproximadamente 75 milhas. E eles 

finalmente voltam para este lugar chamado Ziclague, onde ficava seu acampamento, onde era 

seu lugar, simplesmente para encontrar suas esposas e seus filhos levados em cativeiro pelos 

amalaquitas. E quando eles chegaram lá em Ziclague eles também descobriram que tudo tinha 

sido queimado, derrubado, como você pode imaginar, Davi e seus 600 homens estão arrasados. 

E como vamos ver aqui em um momento, eles simplesmente quebram estes poderosos 

guerreiros, simplesmente quebram e choram e choram amargamente, tão amargamente que 

eles simplesmente não conseguem mais nem chorar. Eles não têm mais força neles, nem mesmo 

para chorar. Deixe-me ler. Versos três e quatro.  Primeiro, Samuel 30.  Então Davi e seus homens 

vieram para a cidade e lá estava tudo queimado com fogo. E suas esposas, seus filhos e suas 

filhas tinham sido levados em cativeiro.  

         Então Davi e o povo que estava com ele levantaram suas vozes e choraram até que eles 

não pudessem mais chorar. Você já ficou tão devastado, tão exausto de chorar tão 

amargamente que você não podia mais nem chorar? É quase como se você não conseguisse 

nem gemer. Você está tão devastado. E era lá que estes homens estavam neste ponto, tão 

intenso. Existe um choro de desespero que os homens de Davi realmente se voltam contra ele, 

apontando o dedo da culpa para ele, e até mesmo falaram em matá-lo... É o que nos diz o 

versículo 6.  Agora, Davi estava muito angustiado pois as pessoas falavam em apedrejá-lo porque 

a alma de todo o povo estava de luto. Cada homem por seus filhos e suas filhas. Mas... aqui 

está... Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Eu queria começar desta maneira porque muitos 

hoje estão em sua própria Ziclague, por assim dizer, e estão muito aflitos, e com razão. Assim 

como Davi, como com Davi, a melhor coisa e, devo acrescentar, a única coisa que podemos fazer 

é fortalecer a nós mesmos no Senhor, nosso Deus.  A questão torna-se como...  como nos 

fortalecemos no Senhor? Resposta - volte-se para o Senhor e pergunte ao Senhor. Isto é o que 

Davi faz. Verso 8. Então Davi perguntou ao Senhor, dizendo, devo perseguir esta tropa?  Devo 

subjugá-los?  E Ele, (falando de Deus), respondeu Subjugue-os! pois vocês certamente os 

subjugarão e, sem falta, recuperarão tudo. Veja... Davi pergunta ao Senhor para se fortalecer no 

Senhor. Deus trouxe até ele o que foi realmente a palavra de Deus, a vontade de Deus, para 

discernir o que é que Deus quer que você faça... e é assim que nós nos fortalecemos no Senhor. 

Eu sei que isto pode parecer muito óbvio. Quem me dera que fosse!  
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         Quando eu digo isto, você vai saber disso. Você sabe disso. Eu sei disso.  Nós sabemos disso. 

Mas como nos fortalecemos no Senhor? Nós oramos! e perguntamos ao Senhor.  E quando 

oramos e perguntamos ao Senhor, vamos receber a palavra de garantia do Senhor e de sua 

palavra. Davi agora está fortalecido no Senhor. Por que? Porque ele tem a palavra, a garantia do 

Senhor. Por que? Porque ele orou ao Senhor. Isso é simples? Nós sabemos disso, certo? É muito 

simples.  Na verdade, eu vou dar um passo à frente e sugerir que, muitas vezes, Deus nos levará 

a uma Ziclague por este motivo.  Ele não tem notícias nossas há algum tempo.  Temos estado 

ocupados.  Você sabe, realmente muito ocupados para orar. Eu diria que você está muito 

ocupado para não orar. Eu sei que em minha própria vida Deus me trouxe à Ziclague, muitas 

vezes para me trazer até o fim de mim mesmo. Para que eu pudesse me fortalecer a mim mesmo 

no Senhor perguntando ao Senhor.  Voltando-me para o Senhor porque Ele quer falar comigo. 

Quer me mostrar o que fazer. Ele quer me dizer o que fazer, como Deus vai... me dizer o que 

devo fazer. Muito bem. Aqui, bem aqui, Senhor, o que eu vou fazer? Eles levaram minha família 

em cativeiro. Eu perdi tudo.  Tudo foi queimado até o chão. Até meus leais homens estão se 

virando contra mim e eles querem me matar.  Senhor, o que eu faço?  Você ouve a palavra do 

Senhor. Foi assim que Davi fortaleceu-se no Senhor com a palavra do Senhor. E é dramático 

porque Davi agora fortalecido no Senhor, agora que ele perguntou ao Senhor é dirigido 

providencialmente e milagrosamente, e Deus faz exatamente o que ele prometeu fazer. Assim, 

eles foram...Davi e seus seiscentos homens. Eles viajam cerca de 12 milhas, aproximadamente. 

E eles chegam ao riacho ou à ravina ou o vale. E duzentos   destes 600 homens simplesmente 

dizem, ei, simplesmente não podemos continuar.  Nós queremos, mas simplesmente não 

podemos.  Não há mais força em nós. E assim lhes diz Davi, está bem, tudo bem. Vocês 

simplesmente ficam aqui. Nós iremos. Então Davi leva os 400 homens e ele se depara com um 

egípcio que era um escravo dos amalequitas. Isto se chama um compromisso divino.   

         Eu realmente os encorajo a fazê-lo, em seu próprio tempo...na palavra de Deus, 

simplesmente passe algum tempo em I Samuel, Capítulo 30. É simplesmente fascinante porque 

você pensaria que Davi e estes 400 homens estariam com pressa agora que eles têm a palavra 

do Senhor, a direção do Senhor... Vão! Procurem suas famílias! Vocês vão ter sua família de 

volta.  Você vai ter tudo de volta.  E mais ainda, a propósito. E aqui está esse cara que 

aparentemente foi deixado para morrer. Você pensaria ... não temos tempo!  Temos que ir 

andando.  Mas, curiosamente, os homens de Davi levam este egípcio a Davi e Davi começa 

fazendo-lhe perguntas e ele diz, você sabe, eu, fui deixado aqui para morrer, estou aqui há três 

dias e três noites. E assim eles lhe deram água para beber, salvaram sua vida, basicamente lhes 

deram comida para comer, e sua força começou a retornar a ele. E então Davi começa a 

questioná-lo mais, e acontece que...  Que coincidência!  Este cara estava com os amalequilas, 

escravo dos amalequitas. E ele continua a dizer a Davi, sim, fomos a este lugar chamado Ziclague. 

Ah, realmente? -Sim. Levamos todos em cativeiro.  Nós pegamos o despojo e nós queimamos o 

lugar até o chão. Hmm. Então, Davi, ele sabe que este é o Senhor, certo?  Ele diz, você pode nos 

levar para onde eles foram? E ele diz, sim. Mas com uma condição, você não me mata, porque, 

a propósito, ele fazia parte disso.  E Davi diz: Negócio fechado, eu pouparei sua vida.  Você só 

nos leva até onde eles foram. Assim ele faz. E eles fazem. E eles vão e lutam. Agora, ouça isto. 

Eles lutam do crepúsculo na noite anterior até o anoitecer da noite seguinte, e eles derrotaram 

os amalequitas porque os amalequitas estavam festejando, eles estavam bêbados, estavam 

intoxicados, eles estavam de ressaca. E eles os derrotaram e levaram de volta sua família. 

Nenhum mal lhes foi feito.  Tudo o que os amalequitas tinham tomado eles recuperaram.  Oh, 

e bônus, sem custo extra lhes tiraram o despojo. Nenhuma filha, nenhum dano ao filho ou à 

esposa, assim eles fazem seu caminho de volta e eles vêm para o riacho para o vale, a ravina. 
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         Imagine o olhar daqueles duzentos homens que não podiam continuar. Mais uma vez, não 

é que eles não foram, é que eles não conseguiam!  Isso será importante em um momento.  Por 

isso, aqui vêm eles.  E eu não sei qual era a topografia, mas eu posso simplesmente imaginar 

uma imagem na minha mente de que eles os ouviram a uma distância, de longe. Eles 

provavelmente ouviram suas esposas e seus filhos, também. E então, quando os viram passar a 

colina ou ao virar da esquina, você pode imaginar a reunião abraçando e abraçando seus filhos, 

abraçando e beijando suas esposas? Bem, seria de curta duração, pelo menos por enquanto, de 

qualquer forma, porque os 400 homens que foram com Davi deixando para trás os duzentos 

homens que não puderam ir. Oh, você conhece a história. Alerta de spoiler. 

         Dizem, você sabe, você pode ter suas esposas e suas famílias e simplesmente partir, mas 

você não vai levar qualquer um dos despojos que temos. E é interessante porque, 

conspicuamente ausente da narrativa está qualquer menção de qualquer protesto ou até 

mesmo qualquer resposta dos 200 homens, acredito que eles estavam tão contentes na reunião 

mas minha família.... Veja, você está bem. Você está bem. Você está bem. Sim, eu estou bem.  E 

depois ter esses homens...  estes também são seus homens. Estes são seus irmãos, seus amigos 

passaram por muitas batalhas com eles e para que lhes digam isso... Levem suas esposas, seus 

filhos, e saiam daqui. Vocês não vão recebendo nada disso porque você não entrou em batalha 

conosco. E Davi, isto é o que eu amo sobre as costas de Davi, a propósito. Davi está de volta. 

Aquele é Davi bem ali. Ele diz a eles, com licença... Essa é uma paráfrase muito solta do texto 

original. Mas ele diz a esses homens, não. E oh, a propósito, eu ouvi vocês dizerem que vocês 

foram os que ficaram com o despojo? Não. O Senhor é quem fez isso. Foi o Senhor quem o fez.  

E os que eram fracos e estavam cansados e exaustos que não podiam ir para a batalha, eles irão 

compartilhar como os que o fizeram. Oh, é só... Pensem nisto. Dois atos de gentileza que 

mudaram tudo. E ambos os atos de gentileza tiveram a ver com os que eram fracos de pouca 

força, começando com o egípcio que estava às portas da morte, a propósito, e foi ressuscitado 

no terceiro dia.  

          A propósito, essa é uma tipologia. E depois voltar a estes 200 homens e sua gentileza, a 

graça, a misericórdia, a compaixão, o amor. Na quinta-feira à noite, estivemos em Isaias 40 é um 

dos meus capítulos favoritos em toda a Bíblia, junto com I Samuel 30 e todas as outras entre 

elas. Mas não, isto é, a propósito, este capítulo, é tudo sobre como Deus confortará e fortalecerá 

aqueles que são fracos e cansados. Você sabe, uma das coisas dos evangelhos que é muito 

interessante é que Jesus sempre foi atraído aos últimos e aos desvalidos. Ele estava sempre 

gravitando entre eles e foi sempre o fraco, aquele que precisava de um médico, se preferir. Ele 

se sentia atraído pelas prostitutas e os traficantes de drogas, se você quiser. Os deprimidos e 

excluídos, os cansados, os pesarosos os últimos e os menores. Oh, a propósito, as palavras mais 

duras já pronunciadas pelo Salvador foram reservadas para os líderes religiosos do dia. Seus 

hipócritas!  Vocês são túmulos caiados de branco. Vocês são um covil de víboras!  Alguns 

diziam..."mas estes são os mais velhos na sinagoga! Aí vem a mulher samaritana para o poço, 

nenhum homem nunca fala com uma mulher, muito menos uma samaritana! Jesus toma nota. 

Ela o ouviu. E eu sei porque... ela ainda está em outra relação. E é uma relação não saudável.  Só 

veio a este poço para conseguir água.  E Ele diz a ela, eu tenho água que se você beber desta 

água que eu tenho, você nunca mais vai ter sede.  

         Posso ler versos 28 a 31 de Isaías 40? Você não sabia...  Você ainda não ouviu falar que o 

Deus eterno?  O Senhor, o criador dos confins da Terra... Nem desmaia e nem está cansado? Seu 

entendimento é indecifrável. Ele dá poder aos fracos, não para os fortes, mas para os fracos, e 

para aqueles que não têm força Ele aumenta a força.  Até mesmo os jovens ficam cansados, e 
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os jovens devem podem cair por completo. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas 

forças. Eles voarão com asas, como águias. Correrão e não se cansarão. Eles caminharão e não 

desmaiarão. Quem é este? É o fraco! Eu preciso de força.  Quem é este para os cansados?  Eu 

estou cansado! Isto é para você.  Oh...Isto é para você.  Acho que o Apóstolo Paulo vai falar sobre 

isto mais em nosso estudo Hebreus sobre resistência e perseverança e força. O apóstolo Paulo, 

se eu puder dizer assim, teve a audácia. Para dizer que ele se vangloria em sua fraqueza. Sério? 

Espere, espere. Você quer dizer que você se vangloria em sua força?  Não, me vanglorio na 

minha fraqueza. Ah, Paulo! Oh, que bom que você perguntou. Cerca de 14 anos antes, havia 

este homem ele fala de si mesmo na terceira pessoa, que foi arrebatado até o terceiro céu a ele 

foi mostrado... Isto é, sem palavras para descrever a glória indescritível. Quero dizer, não há 

como!  ele teve um vislumbre disso. Mas então Deus sabe... que temos esta propensão para 

ficarmos pesarosos. Deixamos que suba à nossa cabeça.  Veja se Deus tivesse me levado até o 

céu para me dar um vislumbre de como é a glória... Oh! Eu te contarei...! Vou escrever um livro.  

Vou fazer um tour e te falar.  Deus me levou até o terceiro céu! Mas, ah! vamos lá, você não 

faria a mesma coisa?! Então, como Deus mantém Paulo na Terra? Oh, ele lhe dá um espinho na 

carne. O que foi? Nós não sabemos de caso pensado, a propósito, porque se soubéssemos o que 

era e oh, eu sei que há especulação, mas quando a palavra de Deus é silenciosa, faríamos bem 

em ficar em silêncio. Não sabemos, porque se soubéssemos e não foi algo que tenhamos lutado, 

nós o dispensaríamos. É deixado de propósito em branco para que possamos preencher o 

espaço em branco em nossas próprias vidas com nosso próprio espinho em nossa própria carne. 

Você sabe o que é isso.  Quantas vezes você já orou que Deus simplesmente removesse esta 

coisa? Cortasse isto? Se, por favor, Deus, ele suplica a Deus! Você sabe qual é a resposta de Deus 

à sua oração? 

          A propósito, Deus sempre responde a sua oração.  Você pode simplesmente não gostar da 

resposta que Ele lhe dá. A resposta é não.  Não. Não? Por que não? Porque, Paulo, você não 

quer que eu o faça. Porque veja, este espinho em sua carne está aí para mantê-lo 

completamente e totalmente dependente de mim e para mantê-lo humildemente dependente 

de mim.  Sabe, nós sabemos isto, mas às vezes eu me pergunto, acreditamos nisso e pensamos 

e nos enganamos que mansidão é sinônimo de fraqueza. Isso não é verdade.  Jesus foi manso. 

Jesus era fraco? Vamos lá! Não é fraqueza que é sinônimo de mansidão. Sua fraqueza é o 

catalisador da mansidão. Deixe-me dizer isso novamente.  Fraqueza não é sinônimo de 

mansidão. A fraqueza é o catalisador da mansidão. Paulo, eu vou deixar o espinho em sua carne, 

porque então você vai perceber que em sua fraqueza, você é forte. Bem, não em sua força, em 

Minha força. Na verdade, minha graça é suficiente para você. E Minha força vai ser perfeita em 

sua fraqueza. É por isso. Paulo diz, OK, eu sou fraco então, porque eu quero ser perfeito em Sua 

força. Eu quero Sua força ou eu preciso de Sua força, Senhor. Veja, sabe qual é o problema? 

Somos muito fortes em nossa própria força.  Tentaremos fazer isso com nossas próprias forças, 

em nosso próprio poder, e Deus...  só espera, e espera pacientemente. E ele é bem longânimo. 

Vou falar por mim mesmo. Lá vai o J D novamente, tentando fazer isso com suas próprias forças.  

Vou esperar. É difícil de assistir. É tão desnecessário, tão desnecessário. Toda a dor e as lutas e 

o sofrimento que se ele tivesse vindo até mim em fraqueza... Eu lhe teria dado minha força.  

Porque você vê a coisa sobre a força que Deus dá. Quando nos fortalecemos no Senhor, é a força 

do Senhor, e é reservada somente para aqueles que são fracos. É para isso que serve a força.  Eu 

quase imagino assim... Deus está pronto esperando por nós para vir até ele, dizendo, Senhor, Eu 

sou fraco. Mas o Senhor é forte. E em nossa fraqueza, ele diz, OK, agora me observe... Eu vou 

fortalecê-lo.  Vou lhe dar minha força.  Aqui é aonde eu vou com isto.  Deus nos dará força para 

superar as provas neste mundo até que Ele nos tire deste mundo. Ele não pode não. E esse é o 
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caso com tudo o que está acontecendo agora, de tal forma que Deus nos dará a força para 

atravessar este mundo maligno até que Ele nos tire deste mundo mau, nós estamos neste 

mundo, mas nós não somos deste mundo. E este mundo não é a nossa casa. Você concorda que 

o mundo está ficando cada vez pior a cada dia que passa? Você sabe o que isso significa, certo?  

O arrebatamento pode acontecer qualquer dia por causa disso. Eis como eu chego lá.  E, por 

favor, fique comigo.  A profecia bíblica descreve uma igreja cansada da batalha com pouca força 

no momento do término.  Em outras palavras, a condição da igreja no momento do 

arrebatamento descreve a condição exata da Igreja de Jesus Cristo hoje. Uma igreja que mal 

está pendurada com pouca força, para cumprir a palavra de Deus e não negando Seu nome!  em 

Apocalipse 3 versos de 7 a 13. Temos uma carta que Jesus inspira o Apóstolo João, pelo Espírito 

Santo, para escrever a uma das sete igrejas.  Isto é para a Igreja da Filadélfia. E no versículo 8, 

Ele os elogia. E não é o que você pensa que Ele os elogia. Você sabe pelo que ele os elogia?  Ele 

diz, eu sei que você tem pouca força. Isso não é uma reprimenda.  Ele está elogiando agora. Por 

quê? Porque você manteve minha palavra e não negaram meu nome. A implicação sendo que 

havia aqueles que tinham negado seu nome.  

          E em outras palavras, se você fosse a uma igreja naquele dia, seria difícil encontrar uma 

igreja que até mencionasse o nome de Jesus!  Até mesmo a adoração.  Nenhuma menção à 

palavra Jesus.  Eu estava no culto hoje. Ótimo.  Vou lhe dizer, essa canção, aquele hino de todos, 

Eu decidi seguir Jesus. Eu decidi seguir Jesus. Eu decidi seguir Jesus. Sem voltar atrás. Não há 

volta atrás.  O mundo atrás de mim. Até mais! Não quero ser como você!  A cruz na minha frente!  

Mesmo assim, eu seguirei.  Porque eu decidi seguir Jesus. O nome de Jesus, o único nome dado 

entre os homens pelo qual devemos ser salvos. É por isso, a propósito, quando você menciona 

o nome de Jesus o ar pára, certo? O idioma também muda.  Você já notou?  Eu amo sempre que 

estou em uma conversa com alguém e eles me perguntam o que significa JD. E eu digo a eles, 

significa discípulo de Jesus, como, oh, desculpe meu francês. Ei, escute, amigo, isso não era 

francês, certo? Mas você acabou de pronunciar o nome acima de todos os nomes. E é por isso 

que muda toda a compleição da conversa.  Quando eu era mais jovem, eu me lembro de 

conversas, e é por isso que escolhi isso como um pseudônimo, legal e um apelido J.D., porque 

eu queria iniciar a conversa para que as pessoas vissem meu cartão de visita e eles veriam Wahid 

JD. O que significa JD? Jack Daniels? hahaha, aqui vamos nós. Não, não exatamente.  Bem, de 

qualquer forma. Esta igreja não tinha negado o nome de Jesus, nem tinham negado a palavra 

de Deus. Eles a mantiveram.  

         Ele prossegue no verso 10 dizendo: Como você manteve meu comando suportando 

pacientemente, eu também a manterei longe da hora da tribulação que vai acontecer em todo 

o mundo para testar os habitantes da Terra. E então Ele diz - Estou chegando em breve Agarre-

se ao que você tem para que ninguém leve sua coroa. Segure-se. Eu sei que você mal se aguenta.  

Eu sei que você está pendurado por um fio.  Eu sei que você tem pouca força.  Eu sei que você 

está cansado.  Mas eu venho eu venho depois e eu vou poupá-los porque vocês mantiveram 

minha palavra. Meu mandamento de suportar pacientemente. Vocês não negaram meu nome.  

Vocês mantiveram minha palavra. Eu vou livrá-los da tribulação. Segurem-se aí! Sim. Bem, eu 

estou falando de você. OK, desculpe. Eu tenho um pouco de Pentecostal aí, mas é a igreja que é 

descrita no tempo do fim. Você fez essa conexão?  Vou levá-los para fora deste mundo. 

Aguentem-se até antes dos sete anos de tribulação que vai chegar sobre o mundo inteiro para 

testar os habitantes da Terra. Isto se combina com nada menos que dois profecias adicionais nas 

escrituras, ambas falam sobre a condição da igreja no momento do Arrebatamento, uma dos 

quais é II Timóteo, capítulo 4 versos um a quatro. O Apóstolo Paulo pelo Espírito Santo, 

escrevendo a Timóteo, um pastor de uma igreja, diz: "Na presença de Deus e de Cristo Jesus, 
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que julgará os vivos e os mortos, e em vista de Seu aparecimento, ( mal posso esperar) e de Seu 

reino (mal posso esperar)  Eu lhes dou este encargo -  Pregue a Palavra. Esteja preparado na 

época e fora da época. Corrijam, repreendam e encorajem com muita paciência e instrução 

cuidadosa. E aqui está o porquê. Verso 3 - pois chegará o momento...  Eu digo que o tempo já 

está aqui quando as pessoas não vão tolerar uma doutrina sólida em vez disso, vão atender seus 

próprios desejos. Eles se reunirão em torno deles, um grande número de professores, para 

ouvirem o que seus ouvidos querem ouvir. E depois, versículo 4, escute muito cuidadosamente 

a isto. Eles virarão seus ouvidos para longe da verdade e se voltarão para os mitos e histórias e 

fábulas. Isto é deliberado.  E oh, por falar nisso, combina com o final de todas as sete cartas a 

todas as sete igrejas. "aquele que tem ouvidos... ouça o que o Espírito está dizendo para a 

igreja." Então aparentemente eles não têm ouvidos para ouvir. Eles têm comichão nas orelhas 

que querem ouvir o que querem ouvir. E se você não lhes disser o que eles querem ouvir, tudo 

bem. Voltaremos ao normal.  Tudo vai ficar bem.  Eu quero ouvir isso.  Eu quero ouvir isso.  Mas 

não é a verdade.  E isso é uma descrição da igreja hoje.  Você concorda?  Além de não haver a 

sã doutrina ensinada na igreja, assim será também que lá haverá escarnecedores da igreja. Estou 

falando sobre a igreja no contexto do corpo de Cristo composto de irmãos e irmãs em Cristo que 

realmente se apegam às palavras de Cristo e acreditam no retorno de Cristo e não negaram o 

nome de Cristo. II Pedro capítulo 3 versículos três e quatro. Acima de tudo, você deve entender 

que, nos últimos dias, os escarnecedores virão escarnecendo e seguindo seus próprios desejos 

malignos. Isso é interessante. Eles dirão, onde está esta vinda que Ele prometeu? 

          Desde a morte de nossos antepassados, tudo continua como tem sido... desde o início da 

criação. Meu tatara tatara vô pensava que aconteceria durante sua vida, e ainda assim aqui 

estamos nós. Ora, pastor, você tem dito que o arrebatamento vai acontecer há pelo menos 17 

anos. Na verdade, precede aqui. Há 39 anos eu venho dizendo isto. Vou continuar dizendo 

também, a propósito. Bem, na verdade, chegará um dia onde eu não direi mais nada. Porque 

todos foram arrebatados.  O denominador comum com estas profecias e os muitas como elas e 

são muitas, é que não só é a tendência para este fim, mas também vai ficar ainda pior quanto 

mais nos aproximamos do fim. Mas quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito está dizendo para 

a igreja, se alguma vez houvesse um tempo para confiar no Senhor e nos fortalecermos no 

Senhor, esse momento é agora. E talvez você esteja aqui ou assistindo online e as coisas ficaram 

tão ruins. E é por isso que você está aqui ou assistindo online. E isso é uma coisa boa.  Eu gostaria 

de ir em frente e terminar a transmissão no YouTube, e precisamos falar sobre algumas coisas.  

As coisas estão ficando muito ruins.  Provavelmente, é desnecessário dizer, mas o mandado para 

as vacinas, as ameaças de lockdowns.  Parece que estão simplesmente se intensificando a cada 

dia que passa. Felizmente, e isso é um relatório de louvor, recebemos inúmeros e-mails de 

pessoas que obtiveram aprovação de sua solicitação de isenção religiosa para não tomar a 

vacina. Sim. Muitas histórias poderosas sobre... sim!  Alguns são perspicazes e isto é um bom 

discernimento, que eles basicamente obtiveram a aprovação, mas realmente só estão 

comprando mais algum tempo porque em última análise eles anularão qualquer isenção, seja 

religiosa ou médica. E há, infelizmente, alguns que não receberam a aprovação ao apresentar 

um pedido para uma isenção religiosa. E se esse for você, eu quero encorajá-lo. Realmente não 

importa o que você fez. Eles não têm a intenção de lhe dar qualquer tipo de isenção. Assim, para 

aqueles que ainda não solicitaram uma isenção religiosa, temos isto disponível para você.  

         Quero encaminhá-lo para a atualização da semana passada, em 22 de agosto. Passamos 

por uma explicação muito detalhada sobre como apresentar o pedido no site da JDFarag.org. 

Isto está disponível para nossos membros online. E, a propósito, nos é frequentemente 

perguntado como você se torna um membro online? Você está pronto para isso?  Aguarde por 
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isso. Basta assistir online e você é um membro. Sim. Sim. Portanto, quero que você saiba, 

Gostaria que você pudesse ver meus lindos irmãos e irmãs nesta igreja de Deus que sou tão 

privilegiado de pastorear. A propósito, vocês são maravilhosos. Eles parecem maravilhosos.  

Também não temos aqui nenhum membro.  Não temos nenhuma filiação formal.  Você só vem 

como está.  Venha como você está. Sim, venha como você é.  Assim, para tornar-se um membro 

online, parabéns, você acabou de se tornar um membro online se você estiver assistindo online. 

Então.  

         Na verdade, pelo que entendi, nós, e isto pode ser um número conservador, e eu só o 

menciono porque fala de como Deus é incrível, mas nós enviamos mais de 25000   cartas de 

isenção religiosa através do Masters Mail no site. Portanto, muita assinatura...é, embora eu 

tenha assinado muitos, portanto, se eu tiver problema com o túnel do carpo, você saberá 

porque. Mas há aqueles que tiveram algumas dificuldades ou ainda não a receberam. Eu só 

quero que saibam que se você for para a página inicial, a propósito, a guia de isenção está na 

página inicial. Você precisará selecionar isso para pedir, preencha as informações e depois 

apresente o pedido. Mas se você estiver tendo dificuldades, temos realmente um centro de 

apoio e está no menu de recursos. Se você clicar, você verá o centro de suporte o levará a esta 

página. Você encontrará várias categorias. A propósito, nós temos a categoria para os outdoors, 

e falaremos sobre isso dentro de momentos. ABCs de Salvação.   

         Se você estiver tendo problemas, mesmo com a transmissão ao vivo, o áudio, o site, o que 

quer que seja, temos todas estas categorias e criamos uma categoria somente para as cartas de 

isenção no canto inferior direito. Perdoe-me. Como aqui retratado.  Se você selecionar isso, isso 

o levará a esta página com as perguntas mais frequentes. E na parte superior, você pode 

apresentar um pedido. E eu quero que você saiba que estamos em cima do assunto. Temos as 

pessoas mais incríveis que Deus tem abençoado esta igreja com uma equipe incrível. E 

responderemos de forma oportuna e vamos fazer o que pudermos para ajudá-lo e para apoiá-

lo se você estiver enviando um pedido de isenção religiosa. Agora, eu só preciso mencionar mais 

uma coisa em relação a isto. Isto é muito importante, porque na semana passada eu me referia 

a - a voice for truth é um site que tem ótima documentação e fontes sobre tecido fetal abortado 

na pesquisa da vacina. Está completamente documentado. E aparentemente houve alguns 

problemas na semana passada e foi uma mensagem de erro. Portanto, eu pedi ao Lane, que é 

da equipe conosco, para falar com a A voice for truth E eles conseguiram recuperar os links. E 

então nós até os adicionamos novamente para o vídeo de hoje. Por que isso é importante?  

Porque a isenção religiosa que você está solicitando cita isto como o motivo e você vai precisar 

ter... na verdade, eu os encorajaria muito ao apresentar a isenção religiosa que esta 

documentação seja impressa e anexada com a isenção religiosa no pedido de carta, porque é 

com base nela que as chamadas vacinas contendo tecido de fetos abortados Tecido fetal.  

         Agora, há muita coisa. Sim, eu quero ir longe demais nisto porque temos que seguir em 

frente. Mas você vai ser desafiado nisto e você realmente precisa saber porque não 

simplesmente o que, você precisa saber porque você acredita no que você acredita, porque eles 

o questionarão. Tivemos um membro online na área médica que apresentou o pedido. Ela 

conseguiu que a isenção fosse aprovada. Mas, cara, eles a fizeram passar por uma prova e ela 

teve que passar por toda essa documentação com eles e explicar a eles. E quero que você ouça 

com muita atenção. E o inimigo não quer que você ouça o que estou prestes a dizer. Mas eu 

acredito que Deus pode usar isso para conquistar pessoas para Cristo. Tivemos um membro 

online que nos enviou um e-mail dizendo que quando ele mandou esta carta ao seu empregador, 

que, a propósito, não é o inimigo, eles são o campo de missão.  Este empregador, para o crédito 
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dele, ficou chocado! Eu não sabia disso.  Eles não sabem.  Eles não sabem.  Não se trata 

simplesmente disso especificamente. Eu me atreveria a dizer que a maioria dos empregadores 

e as pessoas do outro lado desta questão não têm ideia. Poderia ser? Que Deus lhe equipou...  

com isto para um tempo como este? Como você sabe que Deus não vai usar isto para conquistá-

los a Cristo? OK. Novamente, como mencionei no início, eu sinto que a atualização de hoje 

realmente precisava ser uma mensagem de esperança e encorajamento e que a verdade seja 

conhecida estou lhe encorajando com o incentivo que Deus tem me encorajado  com o passar 

dos anos, e estou querendo confortá-lo  com o conforto que eu estive recebendo  do Senhor ao 

longo dos anos. 

          Este é o capítulo 1 de II Coríntios. Deixe-me ler os versos 3 a 7.  Louvado seja Deus e pai de 

nosso Senhor Jesus Cristo, o pai da compaixão e o Deus de todo conforto, que nos conforta em 

todos os nossos problemas para que possamos confortar aqueles em qualquer problema, com 

o conforto que nós mesmos temos recebidos de Deus, pois, assim como nós compartilhamos 

em abundância nos sofrimentos de Cristo. Assim também, nosso conforto é abundante através 

de Cristo. Se estamos angustiados, é para seu conforto e salvação. Se nos sentimos confortados, 

é para seu conforto, que (ouça) produz em você resistência em paciência. Dos mesmos 

sofrimentos que nós sofremos. E nossa esperança para você é firme, porque sabemos que assim 

como você participa de nossos sofrimentos, assim, você também compartilha do nosso conforto.  

         Oh, eu gostaria de ter tempo para expor sobre o contexto em que isto foi escrito, Paulo ao 

dizer, pelo Espírito Santo, seja encorajado. Houve vezes em que eu pensava, cara, é isto, É assim 

que termina. E Deus estava bem ali. E ele me consolou e me fortaleceu e ele me encorajou. E 

você sabe o que mais?  Foi para que eu pudesse confortá-lo e fortalecê-lo e encorajá-lo, porque 

eu já passei por tudo o que você está passando. Eu já estive no lado receptor disto. E eu posso 

testemunhar perante a autoridade da palavra de Deus e da graça de Deus que Ele nunca falhará 

com você.  Ele o acompanhará até o fim.  Eu sei que isto é difícil.  Eu sei que não parece bom.  

Tem havido momentos onde eu tive minha batalha. Quero dizer, foi assim mal eu conseguia 

fazer barulho. Era simplesmente aquele grito interior. Eu não conseguia nem chorar.  Eu era 

incapaz de sequer gemer. Quero dizer, só no fim de mim mesmo. E eu só me lembro de segurar 

em minha mão esta Bíblia. É por isso que eu nunca vou conseguir me livrar desta Bíblia.  Eu não 

me importo se ela está caindo aos pedaços em cima de mim. Mas eu tinha minha Bíblia em uma 

mão em minha filha bebê moribunda. Em minha outra mão, ela tinha simplesmente 2,5 quilos. 

E Deus me consolou e Deus me fortaleceu e Deus me encorajou.  E eu provei daquele copo, e 

eu quero compartilhar isso com vocês.  Assim, também lhe confortará e vai fortalecê-lo e 

encorajá-lo. Não importa o quanto seja ruim, Não posso mudar o quanto Deus é bom. 

          Você vai me perdoar pela maneira com a qual eu viro esta esquina e termino. Mas, Eu não 

sei como dizer isto.  Estamos tão perto do fim. Não, eu quero dizer... você tem um pastor que 

diz isso todas as semanas.  Eu sei, mas estamos com uma semana mais perto agora do fim. Sim, 

mas Pastor, é que está ficando muito ruim. Eu sei. E mesmo que fique significativamente pior e 

é provável que fique. Deus lhe dará a força. Para suportar até o fim, que é o título de nosso 

estudo em Hebreus de hoje. Finalmente, deixe-me simplesmente dizer, agora é a hora e hoje é 

o dia para levar Jesus às pessoas e as pessoas a Jesus o mais rápido que pudermos.  É por isso 

que fazemos estas atualizações.  É por isso que terminamos com o evangelho, a boa nova da 

salvação de Jesus Cristo.  

         É por isso que terminamos com uma simples, explicação infantil da salvação por meio dos 

ABCs da salvação. O que é o evangelho?  O evangelho é que Jesus veio e ele morreu.  e ele foi 

enterrado. E ele se levantou novamente no terceiro dia e está voltando novamente um dia em 
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breve e muito em breve, mais cedo do que qualquer um de nós pode imaginar.  O A e essa, mais 

uma vez, é simplesmente uma explicação da salvação. Começa com este reconhecimento, 

admitindo isso, você sabe o que, eu sou um pecador. E se eu for um pecador, isso significa que 

eu preciso de um salvador. Como diz Romanos 3 -10, não há ninguém justo, nem mesmo um. E 

Romanos 3 -23 nos diz porque todos pecaram. Cada um de nós nasceu pecador, e é por isso que 

devemos nascer de novo para entrar no Reino dos Céus.  Jesus disse todos pecaram e ficam 

aquém das expectativas da glória de Deus. Romanos 6 - 23.  Esta é realmente a má notícia 

primeiro. E depois a boa notícia, que é o que significa o evangelho.  Boas notícias. Sua dívida foi 

paga,  ua penalidade executada. Você está livre para ir.  Boas notícias. Isso é o que significa a 

palavra evangelho. Bem, como isso é possível?  Porque veja, eu já fui condenado até a morte 

pois o salário do pecado é a morte. Essa é a má notícia.  Mas aqui está a boa notícia.  O dom de 

Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.  O B, E isto é muito importante. É essencial 

é para buscar a Deus e crer em seu coração que Jesus Cristo é o Senhor. E como diz Romanos 

10, 9 e 10, se você acredita em seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você 

será salvo. Basta acreditar. E então quando você acredita e deposita sua confiança no salvador 

para o perdão dos pecados, a expressão vai ser para chamá-lo, e aí está o C. Ou como diz também 

Romanos 10 - 9 e 10, se você confessar com a boca, Jesus é Senhor e crer em seu coração que 

Deus O ressuscitou dentre os mortos, você será salvo pois é com seu coração que você acredita 

e é justificado. E é com sua boca que você confessa e é salvo. E por último, Romanos 10 - 13 diz 

que todo o que clama pelo nome do Senhor será salvo. Imploro-lhe hoje, não adie a decisão 

mais importante de sua vida pela vida eterna pois a trombeta está prestes a soar. Posso ter 

simplesmente mais dois minutos?   

         Quero compartilhar com vocês outra história criativa dos ABCs . À propósito, no site temos 

todos os recursos para outdoors, muitas pessoas..., porque não temos outdoors no Havaí.  É por 

isso que eu sei que Deus tem senso de humor.  Ele usa um ministério, este ministério obscuro 

no lado de cá de Oahu, em uma ilha, em um estado que não tem cartazes para ter outdoors em 

todo o mundo, literalmente, a propósito, particularmente no continente. Bem, este aqui vem 

de um membro online em Indiana que escreve, eu comecei originalmente com três outdoors, 

um em Sheridan, Indiana, e mais dois em Noblesville, Indiana. Eu sou da pequena cidade de 

Sheridan e ainda tenho amigos e familiares lá. Atualmente, resido em Noblesville. Fui guiado 

pelo Espírito Santo a fazer três outdoors pois três é para Trindade. Consegui alcançar quase 

100.000 pessoas no mês em que os outdoors funcionaram o local, mostra minha jornada na vida 

de onde eu comecei para onde estou. Deus tem me abençoado além da crença, e eu estou muito 

contente que eu possa compartilhar o evangelho de uma maneira tão grande. Ninguém pensaria 

que eu poderia fazer isso. Eu sou um pai solteiro administro meus próprios negócios, mas, Deus 

sabia agora que os primeiros outdoors já foram lançados, o Senhor deu mais orientação na 

divulgação do evangelho. Minha querida amiga do colegial e seu marido fizeram uma parceria 

comigo para continuar um dos outdoors em Noblesville. Temos nos dedicado a um contrato de 

seis meses. O atual cartaz que temos recebe setenta e cinco mil visualizações por semana. Nosso 

plano era de continuar simplesmente com este. Mas, devido a receber tantas visualizações e 

alcançar mais pessoas, no entanto, Deus nos chamou de volta para Sheriddan.  E como ela coloca 

entre parênteses, Sodoma e Gomorra. Nós estaremos patrocinando este cartaz em Sheriddan 

por seis meses a partir de 14 de setembro.  

         E então ela continua...  Isto é realmente interessante para mim.  Ela disse que o anúncio, 

que tomou conta do nosso ABC de salvação é o You Eye hospital oftalmológico. Não há outros 

outdoors de U Eye localmente que podemos encontrar ou soubemos... Este anúncio que eles 

tinham sobre esse painel de avisos específico O hospital da U Eye aproveitou a oportunidade 
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para atingir todos os pontos. O inimigo está usando atualmente para enganar as nações. O 

anúncio...(escute) é de um homem negro que tomou a vacina com um adesivo de coração onde 

a vacina foi dada. E ele parece estar em uma igreja com uma cruz iluminada no fundo. Engano 

em sua plenitude. Sou abençoado por ser capaz de patrocinar este cartaz novamente com os 

ABCs da Salvação, Deus é muito bom. Romanos 8 - 28 continua aparecendo em minha vida de 

tantas maneiras. Quem sabia, certo? Louvado seja o Senhor!  Qual é a sua posição?  Teremos a 

equipe de adoração aqui em cima e apreciamos sua paciência. Eu ainda não olho para seu 

relógio. Saiba que você é muito gentil. E eu lhe agradeço por isso.  Oh, Senhor, muito obrigado. 

Senhor, eu, eu sei como digo isto e oro isto, para que eu o faça com o acordo de meus preciosos 

irmãos e irmãs aqui hoje e até mesmo assistindo online, mas está se tornando muito claro que 

você está usando isto para trazer muitas pessoas até o Senhor Jesus. E para nós sermos uma 

pequena parte   disso é um profundo privilégio, simplesmente que estamos todos vivos nesta 

época da história da humanidade. Sim, pode ser aterrorizante, mas certamente é excitante 

porque sabemos o que está por vir. E assim, Senhor, eu oro que o Senhor usará isto hoje para 

alcançar literalmente as partes mais remotas da Terra. E mesmo que simplesmente um hoje 

chegue até o Senhor, então o que fizemos aqui hoje valeu a pena. Portanto, por favor, Senhor.  

Use-nos. Aqui estamos nós. Envie-nos Senhor. Use-nos. E por último, Senhor, venha 

rapidamente, Senhor Jesus, maranata! Amém.  


