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Atualização da Profecia Bíblica – 19 de setembro de 2021 

 Detendo o mal e sustentando o justo  

JD Farag 

 

 

 

          Para a atualização de hoje, quero seguir com a da semana passada e falar sobre como é 

que Deus está refreando o mal e sustentando os justos. E a razão é que o fio condutor comum 

em todos os testemunhos que recebemos foi basicamente sobre isso. O aumento do mal e da 

perversidade está crescendo, ficando pior e pior aparentemente a cada dia que passa. Mas Deus, 

o que foi feito para o mal, Deus significa para o bem.  E ele o faz de vez e para a salvação de 

muitos neste dia.  

         Agora, antes de compartilhar com vocês estes testemunhos, vou começar com três 

passagens da Escritura. Vou começar com uma passagem, muito conhecida, uma profecia, de 

fato, no segundo capítulo de Tessalonicenses. Eu comecei a ler no verso 5 até o verso 8. O 

apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja em Tessalônica. Esta é sua segunda carta para eles.  

E ele diz:  Vocês não se lembram que quando eu ainda estava com vocês eu lhes disse estas 

coisas... E agora vocês sabem o que o está refreando para se revelar em seu próprio tempo pois 

o mistério da iniqüidade já está em andamento. Somente aquele que agora o detém, o fará até 

que ele seja retirado do caminho. E então o sem lei será revelado o que o Senhor consumirá com 

o sopro de sua boca e destruirá com o brilho de sua vinda. Eu mal posso esperar.  

         Salmo 55, versículo 22 Lançai vosso fardo sobre o Senhor, e ele o sustentará. Ele nunca 

permitirá que os justos sejam sacudidos ou agitados. Isaias 46 verso 4, a propósito, se o Senhor 

quiser, vamos retomar nosso estudo nas noites de quinta-feira. Estamos percorrendo a Bíblia e 

estamos atualmente no livro de Isaías. Mas quero chamar sua atenção para o verso 4 do capítulo 

46. Ouça isto. Até mesmo para sua idade avançada e cabelos grisalhos, Eu sou Ele. Eu sou aquele 

que o sustentará. Eu o fiz e o carregarei. Eu o sustentarei. E eu vou resgatá-lo. Caramba! Essa é 

uma promessa que cada um de nós deve se agarrar, especialmente nos dias de hoje em que 

vivemos. Por favor, saiba que estes são apenas três das muitas passagens da Escritura que falam 

de Deus refreando o mal e defendendo os justos, mais especificamente, o que está acontecendo 

no mundo de hoje e como é destinado ao mal. Mas Deus, o transforma em bem. E para as 

histórias "Mas Deus..." que eu quero compartilhar com vocês. Mas antes de fazermos isso, 

vamos continuar agora, neste momento e terminar a live e nós o redirecionaremos para 

JDFarag.org, se você ainda não estiver lá. 

          Na semana passada eu mencionei que queríamos ouvir testemunhos de vocês sobre o que 

Deus está fazendo diante do mal no mundo de hoje. Bem, nós recebemos mais de 2000! as 

respostas ainda estão chegando e passei a maior parte da semana passada lendo-as, comecei 

na verdade no domingo à tarde. E eu terminei a primeira parte terça-feira à noite, na verdade 

terça-feira bem tarde. e então comecei a separá-las, orando e depois perguntei ao Senhor quais 

ele queria que eu começasse a compartilhar. Hoje, se Deus quiser, continuaremos a 

compartilhar estas porque há muitos destas nas próximas semanas.  Portanto, o que se segue é 

o que chamamos carinhosamente como as histórias de Deus, algumas das quais são por fé, mas 
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confiando no Senhor. Esta primeira é de Yvette. O que Deus está fazendo aqui na Austrália, 

nossas organizações de saúde pública estão exigindo a vacinação dos profissionais de saúde sem 

isenções baseadas na fé. Disseram-me que vou perder meu emprego. Atualmente estou 

estudando Daniel e aprendi que Deus o favoreceu quando ele se recusou a cumprir as regras do 

rei no capítulo 1. Eu não discuti com a administração mas orei para que eles me favorecessem, 

se fosse da vontade de Deus que eu mantivesse meu emprego e em duas semanas a gerência se 

reuniu comigo dizendo "não queremos perdê-la" e eles voltaram atrás em sua decisão e na 

função administrativa da saúde pública que eu trabalho louvo a Deus. Ele é capaz de nos 

carregar!  Louvado seja o Senhor!  Esta é de... por favor, se eu errar seus nomes, me perdoe, 

você tem que me perdoar, na verdade, você tem que me perdoar, mas este é da Chana e Eddie 

Sussman, querido Pastor JD, somos judeus messiânicos e vivemos em Israel, numa pequena 

comunidade judaica, com uma pequena porcentagem de crentes da Ma'ale Adumim, a poucos 

quilômetros de Jerusalém. Somos fortemente contra a vacinação. Estamos aposentados, mas a 

situação de emprego infelizmente também depende frequentemente da vacinação dos 

certificados ou check-ups semanais. Estamos profundamente desapontados para dizer o 

mínimo, com nosso governo, que nos venderam como ratos de laboratório e nosso pastor 

cristão que parece não estar ciente dos acontecimentos demoníacos sobre este país e sobre o 

mundo. O Livro do Apocalipse não parece ser uma realidade para ele. Ele tomou as vacinas 

(plural), como fez sua família. e a maioria dos congregantes, o pastor em particular, ficou doente 

uma semana inteira após a terceira dose. A propósito, eu vou   limitar meu comentário, mas 

sejam pacientes comigo.   Eu pedi ao Senhor para me ajudar nisto. E como o Senhor me conduz, 

eu preciso inserir um par de comentários. Não sei se você notou ou não, mas aqui na América, 

esta vacina do CDC no cartão há quatro linhas. Você sabia disso?  Quatro, quatro doses.  Então, 

em Israel, eles já estão no número três. Então ele ficou doente por uma semana inteira após a 

terceira injeção. Até agora, eles nos dispensaram, mas como a máscara deve ser usada agora e 

por causa das circunstâncias atuais, estamos optando por sair desta congregação. Saibam que 

há as chamadas assembléias cristãs que recusam a entrada de crentes não vacinados. Isto é em 

Israel.  Os hospitais também tentaram recusar o tratamento de pacientes não vacinados 

pacientes que necessitam de cuidados urgentes. Mas a Suprema Corte votou contra na semana 

passada. Isso é reprimir o mal e defender os justos. Eu poderia acrescentar que ainda estamos 

na corda bamba. Infelizmente, muitos crentes aqui tomaram a vacina. Ssem um passaporte 

verde é negada a entrada em muitas instalações, ou seja, restaurantes, hotéis, teatros, museus, 

cinemas, etc. teatros, ginásios, clubes, viagens, mesmo alguns centros comerciais, etc. A partir 

de 21 de julho deste ano há agora um "passaporte da felicidade" ou passe verde ou crachá verde, 

limitando as grandes reuniões de mais   de 100 pessoas somente para aqueles que são 

vacinados, recuperados ou com um teste Covid negativo. Estas reuniões internas ou externas 

incluem casamentos, locais de eventos, salões, igrejas, sinagogas, etc. As penalidades para o não 

cumprimento   destas regras são bastante severas. Estas regras são um lembrete doloroso do 

estilo de vida da Gestapo durante o período nazista. Uma perspectiva sombria do   novo modo 

de vida, da nova ordem mundial   149 00:10:54,120 --> 00:10:57,523 Mas Deus!... nos tem 

mantido com uma grande paz interior apesar do que ainda possa vir a acontecer. Sabemos que 

ele está conosco o tempo todo. Maranata Senhor! Nós decidimos fazer de você nosso pastor 

oficial.  Oh! Sim! Sinto-me muito honrado, a propósito, você não tem ideia.  

         Esta é de Spiros Symmachus. Mais uma vez, espero estar pronunciando seu nome 

corretamente. Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. De uma cidade pequena, (ouça isto) 

- nos arredores de Tessalônica, Grécia.  A moderna cidade de Tessalônica que acabei de ler, a 

carta do apóstolo Paulo para a cidade antig que é a mesma cidade - Tessalônica. Que legal! OK. 
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De qualquer forma, desculpe por isso. Estou escrevendo esta carta para encorajá-lo com minha 

história nestes tempos de engano que estamos vivendo há quase dois anos com a plandemia, 

Deus   mostrou-me uma graça e um apoio incríveis. Em janeiro de 2020 Deus fez nosso desejo 

tornar-se realidade depois de muitos, muitos anos mudamos para uma cidade fora da cidade 

grande compramos nossa própria casa mesmo a tempo antes dos primeiros casos do chamado 

Covid. Estamos morando na vila Graças ao nosso pai não nos sentimos trancados durante o 

lockdown. Naquela época eu estava desempregado, recebendo meu benefício mensal. Pedi a 

Deus que me ajudasse a encontrar um emprego. E ele o fez. Um ano depois, justamente quando 

meu benefício estava prestes a expirar, comecei a trabalhar em meu trabalho atual seis meses 

atrás, em fevereiro deste ano. Declarei ao meu empregador a partir do dia em que aceitei a 

entrevista de emprego, 179 00:13:10,956 --> 00:13:15,661 que esta é uma plandemia não uma 

pandemia. Isso é muito ousado em uma entrevista de emprego! como o cara mais novo no 

trabalho, eu era freqüentemente chamado de negacionista.  é assim que chamam as pessoas 

que não querem ser vacinadas aqui.  

         Até recentemente, eu estava recebendo muita pressão para usar uma máscara na presença 

do meu chefe e outros colegas de trabalho e para fazer os testes obrigatórios para a Covid e 

tomar a vacina. Mas Deus, foi tão amoroso comigo que ele me dotou de uma forte fé nele. 

Portanto, nestes tempos de perigo levanto meu escudo de fé e confiança no Senhor com todo 

o meu coração para ele me ajudar. E ele não me decepcionou! Mas certamente Deus me ajudou 

a encontrar favor aos olhos do meu empregador. Embora eu tenha apenas seis meses de 

trabalho, tornei-me um empregado importante para o negócio. Os momentos que eu tive 

mesmo que usar uma máscara foram muito curtos. Eu nem sequer carrego uma comigo quando 

estou no trabalho. Eu nunca fiz um único teste Covid, apesar de serem obrigatórios. desde 

agosto. Meu chefe me disse no outro dia que ele entende minha crença, então ele não está me 

pedindo para tomar a vacina. E como a cereja no bolo aumentará meu salário este mês! Deus é 

tão bom. Espero que esta mensagem encoraje todos vocês a terem fé no Senhor. Ele não vai 

decepcioná-los. Lembrem-se do que Sadraque, Mesaque e Abednego responderam à 

Nebucodonosor em Daniel 3. Permaneçam firmes e confiem no Senhor. Espero vê-los a todos 

no Arrebatamento. E vamos!  

         Esta é inacreditável. É de Avery Platt Smyer. Oi, JD. Meu nome é Avery e tenho 11 anos de 

idade. Eu sei.... Isso foi o que eu disse.  Eu vivo no norte de Nevada.  E minha mãe e eu assistimos 

sua atualização das profecias e seus sermões bíblicos. A melhor amiga de minha mãe nos falou 

de você. E desde então, nos apaixonamos por seus sermões e atualizações de profecias. Quando 

escutei seu último vídeo de atualização de profecias para que você saiba como Deus está se 

movendo em nossas vidas perguntei a minha mãe se eu poderia preencher o formulário. Não 

faz muito tempo, minha mãe se sentou comigo e ela queria me preparar para a possibilidade de 

que eu pudesse não continuar na escola pública se a vacina fosse obrigatória. Eu amo a escola e 

isso estava me incomodando. Naquela noite, antes de ir para a cama, orei a Deus e pedi-lhe se 

ele pudesse me ajudar a aceitar esse fato. Onze anos de idade. Na manhã seguinte, quando 

acordei, eu senti que algo estava diferente. Eu me senti mudada. Eu pus meus pensamentos em 

cativeiro. Então percebi que meus dois melhores amigos seriam educados em casa. Um de meus 

melhores amigos que vive em Idaho foi educado em casa desde a primeira série, e minha outra 

melhor amiga também será ensinada em casa. Se a vacina se tornar obrigatória. Satanás me fez 

questionar a Deus.  Mas depois lembrei-me que isto é para o meu bem e para a glória de Deus. 

Obrigado por seu tempo.  Atenciosamente, Avery Platt Smyer. Uau! 
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          Este é de Gina Melton.  Algumas bençãos que eu gostaria de compartilhar uma estudante 

universitária chamou com urgência pedindo ajuda para a isenção religiosa. Conseguimos colocar 

uma carta de isenção religiosa para ela se sentir segura e confortável. Eles a aceitaram. 2 - Uma 

amiga enfermeira   apresentou sua carta de isenção, foi para a revisão da isenção religiosa na 

semana passada. E estamos aguardando o resultado esta semana e sobre estas duas questões, 

o que era para ser o mal...  Mas Deus, em vez de andar em situações de medo, eles optaram por 

caminhar com a esperança de que aqueles que iriam ler as isenções religiosas mudariam seus 

corações. Quanto à enfermeira amiga que se reuniu com o comitê de isenção religiosa havia lá 

cinco pessoas para a entrevista. Cinco pessoas ouviram de uma humilde e sincera cristã com as 

suas convicções em Deus. Novamente, a esperança é que depois de uma semana de ouvir os 

depoimentos de várias pessoas, os testemunhos, o comitê conhecerá o Senhor!  3- Um amigo 

teve que ir a uma área que exigia a vacina ou o teste negativo, não tinha nenhum dos dois. nem 

queria fazer.  

         Chegou um momento em que eles tinham que ir trabalhar nesta área, o que significava que 

eles teriam que fazer o teste no local antes de entrar.   261 00:18:59,905 --> 00:19:01,907 Eles 

imaginaram maneiras de evitar através de muitos cenários, mas Deus!  porque quando eles 

chegaram lá, nessa área não estavam pedindo nada, o que é muito incomum! Era como se Deus 

abrisse todas as portas. para que eles fizessem seu trabalho e fossem embora. Como você disse, 

nós nem sempre sabemos o quando ou o como, mas sabemos que ele está cuidando de nós e 

nos protegendo. Soa como o Salmo 91, não é? Este é de Roy Palmer.  Sou um pastor bivocacional 

que trabalha como inspetor de alunos  em nosso distrito escolar local. Portanto, tenho uma visão 

em primeira mão do que está acontecendo em termos da agenda sombria com a qual eles estão 

doutrinando nossas crianças em nosso distrito. Eles acabam de decretar uma nova política de 

transgêneros. que, em grande parte, condena qualquer pessoa que discorde da política. 

Também, como você pode imaginar, a ideologia cada vez mais ímpia sendo ensinada às crianças 

desde a idade pré-escolar até a formatura é evidente no comportamento dessas crianças. Se 

unirmos isso com a ênfase que é dada mais aos sentimentos do que aos pensamentos ou 

intelecto, com o modelo social e emocional que é enfatizado em nossas escolas. E parece haver 

pouca ou nenhuma esperança para estas crianças.  

         Mas Deus!... tem sido gentil comigo, apesar destas condições prevalentes ao me permitir 

maravilhosas oportunidades  de ministério dentro desse mesmo contexto desde o diretor me 

pedindo para orar por ele e até a escola me pedindo  para ser o orador principal no banquete 

da formatura do Ensino Fundamental, onde essas mesmas crianças e seus pais  puderam ouvir 

o evangelho e ser entrevistado pelo diretor na frente dos alunos das sétima e oitava séries 

quando ele me pediu para falar  sobre o que eu faço fora da escola. Como pastor, eu pude 

novamente falar do evangelho e eu digo tudo isso para dizer que, sim, as coisas estão sombrias 

e parece que o mal está prevalecendo. Mas Deus permitiu que eu ministrasse para essas vidas 

e falasse em seu nome e ministrasse às pessoas que estão muito temerosas e confusas. Se eu 

tivesse que tentar encorajar alguém hoje, seria para dizer, concentre-se em sua missão. Uma 

alma de cada vez, faça a diferença e fale a verdade em amor. Deus abençoe, Pastor Roy Palmer, 

Crossroads Earth Community Church. Lancaster, New Hampshire. Esta é a de Megan Clark. Sim.  

Louvado seja o Senhor. Sim.  Eu fui um pastor bi-vocacional duas vezes na minha vida. Isso é 

suficiente. Oh, meu coração sente por aqueles garotos.  Mas louvado seja o Senhor.  Pastores 

como esse podem ministrar em lugares que pastores como eu não podem. E Deus os usa.  E eu 

louvo ao Senhor por eles.  Esta é de Megan Clark.  Olá, Pastor J.D.  e sua maravilhosa igreja.  A 

propósito, são vocês.  Sou do Kentucky, do meio do nada, no Kentucky. De fato!  Fui salva em 5 
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de agosto de 2020.  Louvado seja Deus! Eu sou mãe de três filhos e eu tenho duas filhas, com 

idade 17 e 14, de um casamento anterior. 

          No início deste verão, seu pai os levou aos dois para tomarem suas vacinações e doses de 

reforço um mês depois. Ele fez isso sem o meu consentimento. Meu filho mais velho ficou 

inicialmente doente por cerca de quatro dias após cada injeção. Meu filho mais novo não teve 

efeitos colaterais. Em 29 de agosto, enquanto estava na casa de seu pai durante o fim de 

semana, minha filha mais velha ficou muito doente. Ela me ligou chorando histericamente. Ela 

estava com febre e tossindo coágulos de sangue. Minha filha é saudável.  Eu sabia e sentia que 

a única coisa que poderia ter causado isso era a vacina. Dirigi-me diretamente a meu Senhor em 

oração. Eu lhe pedi que a curasse. Eu lhe agradeci antecipadamente, como você sugere. Levamos 

minha filha para o pronto-socorro. Chegamos até a levar um dos coágulos como prova. O pronto-

socorro estava vazio sem outros pacientes. O pessoal estava sentado por ali brincando e rindo. 

Eu digo isto não para criticar esse pessoal, mas como um exemplo de uma sala de emergência. 

que não está cheia de pacientes com Covid. Os únicos EPIs usados por esse pessoal eram 

máscaras. Eles se recusaram a dar-lhe o teste Covid, afirmando que ela não atendia aos 

requisitos das exigências da Covid, apesar da tosse dos coágulos de sangue. e tendo febre.  Nem 

sequer foi discutida a possibilidade da vacina estar causando qualquer uma dessas coisas. Eles 

continuavam perguntando à minha filha se ela fumava. Ela não fuma! Finalmente, eles fizeram 

um raio-x para verificar se havia alguma massa, quando o raio-x voltou limpo. Eles lhe deram 

uma receita para antibióticos e a mandaram para casa. Não foram feitos mais testes.   

         Nada disso mostra a crise que vemos no noticiário noturno. Mas Deus! Mas Deus! Mas meu 

glorioso Deus! cara, tenho um relatório de louvor para você. Ao final do dia, os sintomas de 

minha filha tinham desaparecido completamente. Sem febre e sem tosse. Ela estava tão bem 

que foi para a escola no dia seguinte e ela não teve qualquer coisa mais, desse tipo. Esta é uma 

nova mamãe crente convertida em agosto do ano passado. Que tal essa? Este é de Lisa Westin. 

Olá, Pastor J.D., você pediu especificamente pessoas que experimentaram a fidelidade de Deus 

recentemente, e eu me senti levada a escrever para você. A propósito... Só para que você saiba, 

Reduzi para cinco páginas. Eu tenho cento e vinte e cinco páginas. Eu pensei que talvez não hoje, 

porque, temos um segundo serviço. Por isso, sou babá em Los Angeles e como a vacina está 

disponível a todos, todas as agências e websites onde normalmente encontro empregos  

estavam solicitando a vacina Covid. Na verdade, muitos empregos.  Essa foi a primeira exigência.  

as celebridades estão assustadas as famílias estão assustadas com a Covid. Minha razão para 

não tomar a vacina era simplesmente porque eu sentia que não precisava porque acredito que 

peguei o vírus enquanto estive em Aspen em dezembro de 2019. Além disso, eu não gostei da 

forma como a vacina estava sendo forçada e as pessoas estavam dizendo que que os não 

vacinados estavam colocando os vacinados e outros em grande risco! Na minha busca por 

trabalho ouvi tantos "nãos", eu estava perdendo a esperança. Também tentei fazer outros 

trabalhos que não exigiam a vacina Covid, como a entrega de alimentos. Após muitos meses e 

inúmeros "nãos". Finalmente encontrei uma família que estava disposta a abrir uma exceção. 

Eu não gostei do trabalho, mas eu ia aceitá-lo. um dia antes de fazer o teste no trabalho. 

          Recebi um telefonema de uma agência com a qual normalmente trabalho, e eles disseram 

que tinham um emprego para mim. E o cliente quer especificamente uma babá que não está 

vacinada contra a Covid. E melhora! Consegui o emprego e meu deslocamento para o trabalho 

é de 10 minutos, o que é inédito em Los Angeles! Em Honolulu, também. Mas de qualquer forma, 

e eu estou ganhando mais por hora do que já ganhei em 17 anos! Eu tenho mais tempo livre e 

a família é a mais gentil que já conheci. Imagine uma família de baixo perfil morando em uma 
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casa pequena e pagando muito mais do que em Beverly Hills, Malibu. Ênfase acrescentada... eu 

não esperava isso, pois eu pensava que sem tomar a vacina, eu teria que me estabelecer com 

um trabalho de menor remuneração. Mas o Senhor Jesus providenciou mais do que eu preciso! 

Portanto, este é um testemunho de quando as coisas estão mais escuras, a luz do Senhor brilha 

mais.  Louvado seja Deus!  

         Eu queria incluir este aqui, e eu acho que você verá porque aqui em um momento é de 

Michael Hillz. Pastor Farag, sou um médico de família e eu estou grato que minha isenção 

religiosa foi aceita recentemente pelo meu empregador. Uma vez que a maioria dos médicos 

são agora funcionários de um grande sistema, nós ficamos encurralamos e não podemos mais 

falar por medo de perder nossos empregos. Depois de ouvir sua última atualização está se 

tornando está ficando cada vez mais claro para mim que as pessoas não vacinadas logo terão 

dificuldades para encontrar médicos para tratá-los. Durante vários anos, eu senti que Deus 

estava me chamando para ter meu próprio consultório. É um pensamento assustador nesta fase 

de minha carreira, na prática há 22 anos e com crianças na escola. Mas você me lembrou que se 

Deus   me chamou para fazer isso, Ele proverá. Por favor, faça uma oração rápida por mim por 

sabedoria e discernimento nesta matéria. Obrigado por falar a verdade.  Deus abençoe. Mike 

Hilz.  

         Comentário rápido... Mais uma vez, eu quero ser moderado em meu comentário sobre isso, 

mas precisamos que você faça isso e sair com fé e na confiança no Senhor. e inicie sua própria 

prática, porque precisamos de um médico para o qual possamos ir e que não vai exigir que 

obtenhamos esta coisa. Sim. Vou dar mais um passo adiante. É assim que tenho orado e o que 

eu pensei enquanto tenho orado sobre isso e o que tenho pensado sobre isto em todas as 

esferas da vida. Quero encorajá-lo, talvez alguém que está assistindo online, talvez eles estejam 

aqui hoje. e é por isso que você está aqui hoje, a propósito.  Talvez. Pode ser... que Deus está 

chamando você para confiar nele pela fé e começar seu próprio negócio, prática, ou qualquer 

coisa assim? Cabeleireiros. Eu tenho oh, não é hoje.  Está na página 89 das cento e vinte e cinco 

páginas dos membros online.  Ela é uma cabeleireira, estabelecida com seu próprio negócio em 

sua casa em Nova Iorque. Ela tem reservas com meses de antecedência. Eu não preciso 

necessariamente de um cabeleireiro, mas de qualquer forma, assim em todas as esferas da vida 

você não tem ideia... E eu realmente acredito que Deus pode chamá-lo e usá-lo por um tempo 

como este, por causa disso. Portanto, louvado seja o Senhor por este médico. Este é anônimo.  

Pastor Farag, eu sou um daqueles que o médico se recusou a ver porque eu me recuso a usar 

uma máscara. E agora é a vacina.  Estava sendo tratado de degeneração macular. E durante 

cinco anos eu estive recebendo injeções em meus olhos.  

         Em julho de 2020 o médico recusou o serviço porque eu não queria usar uma máscara e 

nenhum outro médico queria falar comigo. Então eu perguntei à igreja que freqüentei durante 

trinta anos para vir e ungir-me com óleo e orar por mim. Toda a igreja veio e colocou as mãos 

sobre mim e orou por minha cura. Estamos em setembro de 2021, e Deus fez um milagre para 

mim. Louvado seja seu nome maravilhoso! Mas você sabe, Pastor, mesmo se ele não o tivesse 

feito, É claro, estou muito grato por ele o ter feito.  Minha confiança continuará a estar no meu 

grande médico, Jesus. Ele nunca exigiu nada a não ser acreditar nele. Ele nos deu a todos fé.  

Talvez só precisemos de um pouco de ajuda para a exercer essa fé. Acho que isto é 

representativo de muitos. Imagine que o médico não queira me ver. Eu preciso de um médico.  

É como se o Senhor estivesse dizendo: Eu sou o grande médico!  Sim, eu posso curá-lo. Bem, eu 

estou pensando nisso antes que eu esqueça, precisamos de ortodontistas, dentistas...  
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         OK. Bom dia. Eu só quero compartilhar este testemunho sobre a carta de isenção. Indiquei 

um dos membros de minha família a esta igreja para obter sua carta de isenção depois que seu 

pastor recusou porque ele é pró-vacina. Ela estava a ponto de perder seu emprego ou ser 

vacinada! Concluída a requisição, ela recebeu a carta. Esta manhã, recebi uma confirmação que 

eles aceitaram a carta de isenção e ela retomou o trabalho. Graças a toda sua equipe pelo amor 

e apoio durante este tempo. Por favor, compartilhe com o ministério para encorajar os outros 

que Deus continua a trabalhar e a prover para nós no meio da tempestade. Josué 1 - 9.  Isto é 

representativo de...bem, me disseram que enviamos mais de 40000 cartas de isenção religiosa. 

Esse é o Senhor, só o Senhor poderia fazer isso, certo?  

         Esta é de Peggy Landis, Pastor JD Farag, obrigada por todos os seus maravilhosos sermões 

e por realmente me entusiasmarem em Cristo! O Senhor tem me preparado essencialmente 

para esta viagem desde os meus 28 anos de idade. Ele tem me quebrado lenta e gentilmente 

para fazer de mim a mulher que sou hoje. Eu era teimosa, obstinada e bastante mandona, para 

dizer o mínimo. Eu não sei o que ela quer dizer com isso, mas Deus tinha outro plano para mim. 

Até meus maridos disseram - há algo diferente em você. Em julho de 2018, escrevi uma carta a 

Deus que dizia, eu entrego minha vida ao Senhor. Leve-me aonde desejar.  Onde quer que sua 

vontade e seu propósito para minha vida, eu te seguirei. a propósito, essa é uma oração 

perigosa! Eu era uma cristã professa há mais de 30 anos e eu nunca li a Bíblia inteira. Mas Deus 

começou a me dar ouvidos para ouvir, olhos para ver, e um coração para receber seus sermões 

alinhados diretamente com as escrituras que eu estava lendo, e era como se uma luz tivesse 

sido acesa que eu nunca tinha visto antes. Ao longo de toda esta jornada, o Senhor tem me 

ensinado rendição, submissão e obediência. Então, meu empregador ordenou a vacina e/ou 

testes semanais. Fiquei triste, mas disse: "Bem, Senhor", leve-me onde quiser. E ele começou a 

abrir portas na comunidade para pequenos trabalhos em todos os lugares, e isso me deu a 

confiança para dar o salto de fé. Escrevi ao meu chefe e expliquei-lhe que eu não podia me 

curvar ao autoritarismo dos mandados de vacina ou teste porque eu só sirvo meu Senhor Jesus 

Cristo. Eu pedi uma solução religiosa e eu orei, Senhor, se o Senhor quiser que eu siga em frente 

então feche a porta e eu me moverei. Se o Senhor quiser que eu fique então o Senhor criará 

uma maneira de eu ficar. Comecei a ler Daniel de um a três em meu grupo de estudo bíblico 

durante minha pausa para almoço em 13 de setembro de 2021, e eu vi que Daniel e, eu gosto 

disso, ela usa os nomes hebraicos Ananias, Misael e Azarias foram todos protegidos pelo favor 

de Deus por seguir o Senhor. Eu estava em perfeita paz que se eu perdesse meu emprego, o 

Senhor proveria. E então o Senhor pareceu dizer: "Observe-me agora"! Eu gosto dessa.   

         Voltei ao trabalho após o almoço no dia 13/09 e encontrei um e-mail do meu empregador 

indicando que minha isenção religiosa foi aprovada! e você não será obrigada a fazer testes ou 

vacinação. Tudo o que posso dizer é: "Uau, Deus".  E agora eu estou servindo meu Pai com 

grande expectativa de seu retorno enquanto faço o trabalho contínuo de levar outros a Cristo. 

Como só o Senhor pode fazer!  Este é de Regina Tarango. Mais uma vez, espero estar 

pronunciando seu nome corretamente - Meu empregador, Kaiser Permanante Escritório 

Regional, Pasadena, Califórnia, aceitou a carta de isenção de J.D. Farag. Estou muito aliviado.  

Agora sou obrigado a apresentar semanalmente o teste de saliva para trabalhar no edifício. 

Obrigado, senhor.  Obrigado, J.D. E obrigado ao pessoal, também, a propósito, a todos vocês. 

Este é de Kari Shortridge. Sou enfermeira na Vanderbilt no meio do Tennessee onde a vacinação 

é obrigatória. Eu apresentei minha isenção religiosa e foi aceita sete dias depois. Deus também 

me conduziu através da Covid para a recuperação. Tenho que dar a ele todo o louvor e glória. 

Este é de Kelly Anderson.  Pastor JD, estou vendo o vídeo onde você está falando dos efeitos da 

vacina naqueles que a receberam, que foram expostos.  
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         Agora, eu quero que você ouça muito cuidadosamente a isto. Eu não fui vacinada com a 

vacina COVID 19. Tenho 39 anos de idade e tenho excelente saúde. Comemos muito 

saudavelmente, nos exercitamos seis dias por semana e não temos nenhum problema de saúde 

crônico que me poderiam me afetar desta forma - depois de ter sido exposta a pessoas vacinadas 

tive ciclos menstruais muito pesados, com enormes coágulos. Eles duram 13 dias, com intervalos 

de sete dias, e depois mais 13 dias de sangramento pesado. Meu médico disse que era natural, 

mas eu não aceito isso isto vem ocorrendo há oito meses. Eu agora tomo suplementos de ferro 

porque fiquei anêmica por causa disso. Eu não sou anti-vacina. Todas as nossas crianças são 

vacinadas.  Salvo esta aqui. Nós optamos por dizer não. Esta é outra nessa linha. Esta é de Diane 

Garrett.  Pastor Farag, sou uma terapeuta de massagem Bowen, também conhecido como 

Bowen Therapist. uma terapeuta de massagem licenciada no estado de Washington. Acabei de 

levar um cliente de 104 anos a Jesus uma semana antes de ela ir para casa para estar com Jesus. 

Ela era bastante saudável até que ela tomou a vacina da Covid. 104 anos! Então, sinto-me 

abençoada por poder levá-la à verdade antes de morrer. Mas não é por isso que estou 

escrevendo.  Estou escrevendo porque tenho trabalhado em estreita relação com meus clientes. 

Meu trabalho é de muita próximidade.  Assim, trabalhar diretamente na pele e principalmente 

sobre as roupas dos que foram vacinados Eu tive Covid em dezembro e nunca senti qualquer 

sintoma pois meu caso foi muito suave porque eu tomei as vitaminas e fiz todas as coisas 

saudáveis que precisava fazer para ter um caso leve. Deus foi definitivamente bom para mim 

mas depois de meus clientes começaram a receber a vacina no Leste de Washington, comecei a 

ter vários sintomas médicos.  

         Sou muito saudável para 62 anos e não tomo nenhum medicamento sob prescrição médica 

para nenhuma condição de saúde. O primeiro sintoma foi a dor nas costas. O próximo sintoma 

é que eu comecei a ver quantidades incomuns de cabelos caindo. E então ela diz isto - Ouça isto. 

Eu conheço oito pessoas que morreram como resultado direto da vacina. Oito pessoas que já 

morreram. Então, tudo isso para dizer, estas vacinas Covid não são apenas prejudiciais para 

quem toma. Mas essas pessoas estão transferindo as proteínas spike para aqueles ao seu redor. 

Elas são perigosas e mortais novamente na mesma linha - Esta é de Matthew Fleischman.  Eu 

não fui vacinado. Enviei-lhe um e-mail em maio ou junho para informá-lo de que tinha adoecido 

depois de estar perto dos colegas de trabalho que foram vacinados no dia anterior. Os colegas 

de trabalho estavam experimentando sintomas moderados que seus médicos disseram eram, 

cito - apenas as vacinas se instalando em seu sistema, meus sintomas, que eu atribuí a ser 

exposto às proteinas spike eram febre, suores, dor de cabeça e dores no corpo. Tem sido intenso 

e tem completamente esgotado minha energia há três dias e meio. Eu só descansei e dormi 

esperando a doença passar. 

          Bem, no dia 8 de setembro eu adoeci novamente. Eu tinha exatamente os mesmos 

sintomas. Desta vez, eu tratei com um protocolo preventivo. Quercetina, zinco, vitamina C e 

vitamina D. Eu estava melhor em um a dois dias. Eu fiz um autoteste Covid durante a doença e 

foi negativo pouco antes de eu estar doente. Eu tinha que viajar de carro da Califórnia para Idaho 

e de volta, interagindo e estando exposto a muitas pessoas. Acho que fui contaminado 

novamente! Só quero que você saiba o seguinte no caso de ajudar você com seus dados e sua 

compreensão. E sim, a propósito. E aqui está outro.  Esta é da Katrina Lumley. Olá, J D. No dia 

vinte e três de julho, fui diagnosticada com a Covid. Eu tenho asma como você e tenho bronquite 

com freqüência. Portanto, duas semanas antes já estava doente de bronquite. antes de pegar 

Covid.  Fui ao atendimento de urgência em Beaumont porque estava tendo dificuldades para 

respirar. Eles disseram que achavam que eu tinha Covid mas eles não puderam me testar. 

Portanto, tive que ir ao pronto-socorro na Comunidade Redlands Hospital e na sala grande 
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comigo havia duas outras mulheres, todas tinham Covid, todas tinham tomado a vacina. Eu era 

a única ali que não estava vacinada. Ambas estavam em piores condições do que eu. Uma tinha 

saturação de 61% e a outra teve um derrame. Apesar de me sentir tão sem fôlego e eu sentia 

que não conseguia respirar minha taxa de oxigênio era de 93%. Mas Deus, de qualquer forma, 

disseram os médicos - vamos te mandar para casa. Eu perguntei a eles, o que vocês vão fazer? 

e me dar para Covid? Eles responderam - nada.  Eu pedi antibióticos para Covid.  Eles me 

disseram que não precisava deles.  Então perguntei, se poderiam ao menos me dar prednisona 

pois eu tenho asma e agora Covid? Eles concordaram em fazer isso, e simplesmente os médicos 

me mandaram para casa para morrer como milhares de outras pessoas, porque eu não fui 

vacinada. Eles me tratam com desprezo porque eu não fui vacinada. Liguei para meu próprio 

médico duas semanas depois porque eu ainda estava muito doente. E ele me disse que eu ficaria 

bem porque eu já estava quase superando isso. Ele tinha tentado me pegar para me vacinar 

durante meses.  

         Fui para casa e contei a meu bom amigo que costumava trabalhar com um médico que 

ainda tinha um consultório médico. Ele lhe disse que sem o tratamento e minha asma, eu não 

sobreviveria sem o tratamento Covid pois eu já estava doente. Ele prescreveu hidroxicloroquina 

e um kit, juntamente com com um regime vitamínico. O medicamento custou cinqüenta e oito 

dólares, e isso sem seguro. Eu comecei a medicação na segunda-feira e eu fiquei muito doente 

por três semanas. Eu não conseguia nem me levantar sem desmaiar. Eu não conseguia comer. 

Eu perdi meu paladar e meu olfato. Eu não conseguia respirar. Tive uma dor de cabeça horrível 

que só passava com minha medicação de enxaqueca e eu não conseguia ver... visualmente. No 

entanto, perdi 15 quilos, tão doente quanto estava, meu nível de oxigênio nunca caiu abaixo de 

90%. Mas Deus..., eu descobri mais tarde que eu peguei Covid no trabalho. Quero que você ouça 

com muita atenção, de um dos sete colegas de trabalho, todos os quais foram vacinados. Eu 

ainda não tenho meu olfato de volta, mas tudo o mais está bem. Louvado seja Deus.  

         Agora eu preciso que você tenha paciência comigo, por favor.  Tarde da noite passada, eu 

estava orando e consultando o Senhor sobre isso. E então cedo esta manhã, levantei-me um 

pouco mais cedo do que eu costumo fazer em uma manhã de domingo. E pedi ao Senhor e fui 

direcionado pelo Senhor para incluir isto, então incluí isto apenas esta manhã porque fala e 

responde sobre a questão do que está acontecendo. Por que as pessoas ficam tão doentes? Por 

que as pessoas que já contraÍram a Covid, não tomaram vacina estão ficando tão doentes?  

Poderia ser que seja porque eles estão próximos... na proximidade daqueles que foram 

vacinados? Como acabamos de ler nestes testemunhos...  

         Bem, a imagem aqui é de um artigo de 26 de agosto da Life Site   intitulado Estudo - 

Trabalhadores da saúde vacinados com 2 doses transportam 251 vezes a carga viral e são uma 

ameaça aos colegas não vacinados.  Gentilmente permitam-me citar este artigo. Um artigo 

pioneiro pré-impressão da prestigiosa Universidade de Oxford Grupo de Pesquisa Clínica, 

publicado em 10 de agosto no The Lancet, inclui resultados alarmantes devastadores para a 

implantação da vacina Covid. O estudo constatou que os indivíduos vacinados transportam 251 

vezes a carga de vírus da Covid 19 em suas narinas em comparação com os não vacinados 

enquanto os sintomas da infecção são moderados, A vacinação permite que indivíduos 

vacinados transportem cargas virais excepcionalmente altas sem ficar doentes no início. Você 

ouviu isso?  Vou lê-lo novamente.  A vacinação permite aos indivíduos vacinados transportar 

cargas virais excepcionalmente altas sem ficarem doentes no início. Oh, isso explica tudo. 

Potencialmente transformando-os em super contagiantes pré-sintomáticos. Este fenômeno 

pode ser a origem do ressurgimento chocante pós vacinação em grande parte das populações 
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vacinadas em todo o mundo. Continuando com a citação dos autores do artigo, Tchao et al, 

demonstraram o fracasso generalizado das vacinas e a transmissão sob rígido controle das 

circunstâncias num hospital fechado na cidade de Ho Chi Minh, Vietnã, onde os cientistas 

estudaram trabalhadores da saúde que não puderam sair do hospital por duas semanas. 

          Os dados mostraram que os trabalhadores completamente vacinados cerca de dois meses 

após a injeção da Oxford /AstraZeneca Vacina COVID 19 pegavam, carregavam e 

presumivelmente transmitiam a variante Delta a seus colegas vacinados. É quase certo que eles 

também transmitiram a infecção do Delta a pessoas suscetíveis não vacinadas, incluindo seus 

pacientes. A sequência das cepas está confirmada- Trabalhadores transmitiram SARS-CoV-2 

entre si. Portanto, temos uma peça chave do quebra-cabeça que explica porque o surto Delta é 

tão formidável. Os vacinados como um todo, estão participando como pacientes COVID e 

atuando como potênciais superdifusores estilo Mary (como na febre tifóide) de infecção. As 

pessoas vacinadas estão transbordando rajadas virais concentradas em suas comunidades e 

alimentando novas ondas de Covid. Os trabalhadores de saúde vacinados estão quase 

certamente infectando seus colegas de trabalho e pacientes, causando horríveis danos 

colaterais.  

         Para aqueles que estão interessados, fizemos uma atualização de profecia sobre isso em 

13 de março deste ano. Eu o intitulei O diabo está nos detalhes. Isto foi em março.  E nele, citei 

os principais especialistas no campo, todos os quais disseram a mesma coisa. Vai haver uma 

transmissão do vacinado para o não vacinado, e vai ser no final do caminho... Nós não sabemos. 

Talvez seis meses, um ano, 18 meses. Muito bem, vamos contar.  Março, abril, maio, junho, 

julho, agosto, setembro = 6 Está acontecendo exatamente como eles disseram que aconteceria. 

Aqui estão algumas citações desses especialistas líderes, e a propósito, temos estes links online. 

O problema de que estou falando é um problema global. Não é um indivíduo que tem um evento 

adverso. É um problema global de fazer este vírus cada vez mais infeccioso, porque damos a 

tudo isso o tempo, uma chance, uma oportunidade para escapar do sistema imunológico e 

causar isso. Assim, a fim de elevar isto a um nível onde o vírus é tão infeccioso que não podemos 

mais controlá-lo, porque basicamente o que estamos fazendo é que quando vacinamos alguém, 

estamos transformando esta pessoa um transportador assintomático em potencial que está 

espalhando o vírus.  

         Aqui está outra citação. Pessoas que foram vacinadas estão agora compartilhando vírus 

mutantes com aqueles ao seu redor. As mutações estão ficando mais fortes e mais forte e mais 

mortal. Acho que esta é a razão pela qual os novos vírus estão aparecendo em áreas onde a 

vacina foi administrada a muitas pessoas. São os indivíduos vacinados que vão ameaçar a 

humanidade. Isto foi há seis, sete, oito meses. Estes são os indivíduos vacinados. Eles serão uma 

grande ameaça a qualquer pessoa que tenha sido vacinada, mas eles também serão uma grande 

ameaça para os não vacinados porque os vírus que eles estão transmitindo são mais perigosos 

do que o original.  Este é anônimo.  Acabei de falar ao telefone com a esposa de meu sobrinho. 

Ela compartilhou comigo sobre seus amigos que vão à pequena clínica da CVS em Longs Kailua. 

Eles foram para um teste de anticorpos.  A senhora que os estava ajudando disse: "Uau! você 

tem muitos anticorpos. Ela continuou a conversa dizendo que ela já atendeu muitas pessoas 

vacinadas que vieram para um teste de anticorpos e que não tinham anticorpos! Não níveis de 

anticorpos baixos, mas sem anticorpos! e ele prosseguiu e disse:  "Não consigo explicar!" Isto 

aconteceu em Kailua.  Depois outro membro da família foi para a mesma clínica para verificar 

seus anticorpos e ela está carregada! Ela não está vacinada, mas ela teve Covid há algum tempo.  
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         Alguém na área médica pode explicar isto? Então, uma mãe e duas irmãs acabaram de fazer 

um teste de anticorpos na CVS em Kailua, e tinham anticorpos naturais por terem tido a Covid 

neste verão. A enfermeira deu-lhes um pedaço de papel dizendo que eles são bons até vinte e 

dois de abril. A enfermeira também disse que ela não sabe como explicar isso, mas muitas 

pessoas que são totalmente vacinadas estão mostrando ter zero anticorpos. E nosso amigo é 

um deles. OK. Mas Deus, esta é a de Amy Wolfe- Sou muito grata pela Covid.  Eu tive o vírus e 

recebi infusão de anticorpos monoclonais no 3.o dia e por causa das minhas alergias eu não 

tinha certeza se poderia ir para o sul, do 8.o ao 12.o dia, em 48 horas houve uma grande 

diferença, embora meus sintomas fossem menores em comparação com os outros, pude 

compartilhar o evangelho com quatro pessoas com as quais nunca teria me encontrado se eu 

não tivesse ficado doente. Duas da clínica de doenças infecciosas que me deu a infusão, uma 

senhora da limpeza que meu marido mandou para nossa casa após minha quarentena. Vocês 

ouviram isso, maridos?  Vou deixar pra lá...  E um empreiteiro para trabalhar em nossa casa. O 

Senhor também tem usado isto na vida do meu marido que não é salvo. Eu não mostrei medo e 

tive alegria através de tudo isso. Quando nos casamos, estávamos ambos perdidos. Então eu 

cheguei a Cristo sete anos mais tarde. Por favor, ore por Matt e que ele não será deixado para 

trás. Eu tenho orado por ele há 22 anos. Sim, Senhor, pela salvação de Matt.  

          Esta é de Shelley Ranallo. Estou acompanhando você da Pensilvânia.  Meu milagre "mas 

Deus" aconteceu em março de 2020. Mas Deus abriu meus olhos espirituais e me arrastou da 

vida cristã morna que eu estava vivendo e acendeu uma fogueira em minha vida. E, por sua vez, 

a vida de minha família sou tão grata, Deus transformou o que era destinado do mal para o bem. 

E este último, guardei o melhor para o fim. É do Lee. Obrigado pelo seu serviço, senhor. Apenas 

uma nota rápida para que você saiba que seu trabalho é muito valioso. Eu não sou muito bom 

com palavras, mas eu queria agradecer a vocês. Tenho buscado a Deus por muitos anos, e foi 

um de seus vídeos que fechou o negócio para mim. Aquele com o gráfico do sistema monetário 

naquela noite eu me entreguei a Jesus Cristo. Deus o abençoe. Isso é o que Deus faz.  O que 

Deus está fazendo?  Isso é o que Deus está fazendo.  Ele está trazendo o povo até ele e o povo 

de volta a ele através disto. Isto é destinado ao mal.  Mas Deus, ele o toma. e ele faz isso para 

trazer pessoas à salvação como só ele pode. E ele está fazendo isso.  Ele está fazendo isso agora 

mesmo. Louvado seja o Senhor. Desculpe, eu estou gritando e cuspindo em todos na fila da 

frente. Água livre, salpicos de batismo esta semana para a fila da frente. Acho que fiz o 

comentário...  Só preciso de mais alguns minutos, por favor.  Se você me conceder isso, obrigado. 

Eu me lembro de fazer um comentário semelhante mais de uma vez desde que tudo isso 

começou.  Agradeço a Deus por esta crise. Agradeço a Deus por esta crise.  As pessoas estão 

vindo para Cristo que de outra forma nunca teriam vindo vir a Cristo se não tivesse sido não 

tivesse sido por isto. Hey,pastor Isto está ficando um pouco assustador. 

          Eu sei, mas Deus. Mas Deus, você sabe disso, quando recebemos testemunhos assim, é 

apenas outro lembrete de como é importante o que fazemos. E, a propósito, isso tem frutos 

adicionados à sua conta. Você faz parte disto. Você faz parte disto. Deus tem, apesar de de nós, 

certamente a despeito de mim, nos considerado aptos a aceitar este ministério, esta é sua igreja 

no lado do barlavento de Oahu, para chegar literalmente até os confins da terra. até os confins 

do mundo. E você é parte disso.  E nós louvamos a Deus por isso.  E para isso, isto é o que 

fazemos E é por isso que fazemos isto desde 2006. Para você. Vou deixar vocês pensarem por 

um momento. Alguém me ajude.  Quanto tempo? 15 anos agora.  Eu não estou recebendo ajuda 

de meus irmãos.  Não é verdade? Sim.  São cerca de 15 anos, 15 anos, 15 anos. E é por isso que 

não apenas fazemos estas atualizações, mas é também por isso que terminamos com o 

evangelho. e uma explicação infantil da salvação através dos ABCs de salvação. E é assim que eu 
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quero trazer até a conclusão de hoje, se você me der mais alguns minutos.  O que é o evangelho?  

O evangelho é encontrado no 15º capítulo da Primeira Epístola aos Coríntios. Os primeiros 

quatro versículos - Jesus veio. Ele foi crucificado, ele foi enterrado.  e ressuscitou no terceiro dia. 

E como escreve o apóstolo Paulo para os Tessalonicenses da igreja, ele retornará um dia 

novamente. Essa é a boa notícia, o evangelho.  

          O que é o ABC da salvação?  Realmente uma explicação simples. Muito infantil, simples. A 

é admitir ou reconhecer que você é um pecador, que você precisa de um salvador. Romanos 3 - 

10 diz que não há nenhum justo, nem mesmo um. Você pode ser uma boa pessoa mas você 

nunca será bom o suficiente. E Romanos 3 - 23 nos diz porque. É que todos pecaram e ficaram 

aquém da glória de Deus. Todos nós nascemos pecadores, portanto, devemos nascer de novo 

Jesus disse, para entrar no Reino do Céu. Romanos, 6 - 23 é interessante porque realmente 

embala a boa notícia com a má notícia. E as más notícias vêm primeiro, o que é a má notícia... a 

má notícia é o salário do pecado é a morte é a pena de morte. Todos vocês foram condenados 

até a morte pelo pecado. E a boa notícia é esta o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus 

nosso Senhor. Essa é a boa notícia, o evangelho, o B, este é o ponto central, porque o A nos leva 

ao B (believe). Busque a Deus. E depois o B também é uma expressão do C, que é a chamada do 

nome do Senhor. O B é buscar e acreditar em seu coração que Jesus Cristo é o Senhor.  Romanos 

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

você será salvo. E o último C é uma chamada ao nome do Senhor, ou como também diz Romanos 

10, 9 e 10, Se você confessar com sua boca Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o 

ressuscitou dentre os mortos você será salvo. E aqui está a razão. Porque é com seu coração que 

você acredita e você está justificado, e é com sua boca que você confessa e é salvo. E por último, 

Romanos 10:13 sela o acordo. Diz que todos os que invocam o nome do Senhor serão salvos. 

Não é poderia, deveria, deve, Todos! Você sabe o que todos significa. Eu sei que isto é muito 

profundo.  Tenha paciência comigo.  Significa todos!  

         Você está procurando no original? O que isso significa?  Todos vocês pecaram e todos 

caíram. Todos vocês que clamam. Vocês são todos? Eu parte do "todos".  Quarenta anos atrás.  

Não faça as contas. Eu tinha cinco anos de idade.  Na verdade, eu era mais velho, mas eu era um 

"todo" e tudo o que eu fiz foi invocar o nome do Senhor. E eu fui salvo. E eu nunca olhei para 

trás. Vamos ficar de pé? oremos.  Faremos com que a equipe de adoração venha aqui para cima.  

Muito obrigado por sua paciência.  Oh, como foram edificantes e encorajadores esses 

testemunhos... Se Deus quiser, teremos mais na próxima semana. Eu só vou ...  dar ao Espírito 

Santo a liderança disso tudo e como ele me conduz, vou compartilhar mais nas próximas 

semanas. Se Deus quiser.  Quero começar com "Se Deus quiser". Eu tenho alguns que eu queria 

incluir hoje, mas o tempo não o permitiu mal posso esperar até a próxima semana. Veja, agora 

você tem que vir na próxima semana.  Por que não oramos? Se você quiser, por favor venha 

comigo. Pai do céu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, não importa o quanto seja 

ruim, não pode mudar o quanto o Senhor é bom. Senhor, o Senhor é tão bom.  Senhor, obrigado 

pelo que faz. pelo bem que está fazendo, as pessoas que está salvando, as pessoas que está 

trazendo de volta para o Senhor mesmo por causa de tudo isso. Senhor, é o desejo de nossos 

corações que possamos ser uma pequena parte disso.  E que privilégio é esse. Antes de mais 

nada, estar vivo neste momento da história humana, por mais aterrador que seja, é 

absolutamente emocionante, porque enquanto assistimos tudo isso acontecer, nós sabemos 

quão perto estamos do som das trombetas. Senhor, se há alguém aqui nesta igreja ou assistindo 

online que nunca clamou pelo seu nome e que acredita em seu coração, depositando sua 

confiança em ti para o perdão dos pecados, oro para que hoje seja o dia de sua salvação em 

nome de Jesus.  Amém.  


