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         Bom dia e bem-vindos ao nosso primeiro serviço no domingo de manhã. Temos dois 

serviços, o primeiro que é dedicado à profecia bíblica, onde fazemos nossa atualização semanal 

da Profecia Bíblica, e depois o segundo serviço que é o sermão para onde estamos indo através 

da Bíblia, livro por livro, e capítulo por capítulo, verso por verso, linha por linha. Estamos 

atualmente no Livro de Hebreus. E hoje nós veremos....  Eu estava tão ansioso para este ensino 

de hoje em Hebreus. Vamos procurar dizer o quão dramaticamente nossa vida cristã poderia 

mudar se nós misturássemos nossa fé com ação. Vamos para Jericó às 11H15 hora local do Havaí. 

Será transmitido ao vivo. Nós certamente os encorajamos a juntarem-se a nós neste horário. 

Também para aqueles de vocês que estão assistindo através do YouTube ou Facebook, nós 

queremos convidá-los neste momento para ir diretamente ao JDFarag.org para uma atualização 

ininterrupta, integral e não censurada.  Estará disponível apenas lá.  

       Então, com isso, vamos começar, e vou ter que lhes pedir para, mais uma vez, terem 

paciência comigo. Manterem-se comigo. Hoje será uma daquelas atualizações "do coração" e 

eu quero compartilhar com você algo que Deus tem impresso no meu coração. E é apenas 

"deixando este mundo para trás." Não apenas deixar ir esse mundo, mas as coisas deste mundo, 

este mundo não é nossa casa. Este mundo é um lugar que há muito tempo, excedeu nosso 

tempo de boas-vindas. Você concorda? Na verdade, é a profecia bíblica que pode ter o efeito 

tão necessário de afrouxar nosso apego às nossas vidas neste mundo caído, e é isso que eu 

quero falar com você sobre o dia de hoje. O apóstolo João em sua primeira epístola, o segundo 

capítulo, início no versículo 15, disse-o desta forma, "Não ame o mundo ou as coisas do mundo. 

Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele". E aqui está o porquê. "Para todos 

[versículo 16] que estão no mundo, a luxúria da carne, a luxúria dos olhos, e o orgulho da vida 

não são do Pai, mas do mundo. E o mundo está passando, [Está morrendo] e a luxúria dele. Mas 

aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre".  

         Capítulo 6 do Evangelho de Mateus, se eu pudesse chamar sua atenção versículos 19-21. O 

Salvador está falando, na verdade pregando este sermão bem conhecido. E Ele diz, versículo 19, 

isto, "Não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões 

invadem e roubam. Mas acumulem por vocês mesmos tesouros no céu, onde nem a traça nem 

a ferrugem destrói Onde os ladrões não invadirão para roubar". E aqui está a razão. "Pois onde 

estiver seu tesouro, lá estará também seu coração". Note que ele não diz onde está seu coração 

lá estará também o seu tesouro. Não, onde está seu tesouro, lá também estará seu coração. 

Onde está seu tesouro? É aí que está seu coração. Se meu tesouro estiver aqui, meu 

investimento está aqui. Eu acumulei tesouros para mim aqui então meu coração está aqui. E se 

meu coração está aqui, meu coração não está lá em cima. É um ou outro, não pode ser as duas 

coisas. Ele continuaria a dizer: "Você não pode servir a dois senhores". Ele não diz que você não 

deve. Ele diz que você não pode. É uma impossibilidade. É uma ou a outra.  
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         Estou vivendo minha vida para este mundo, ou estou vivendo minha vida para Jesus. Não 

pode ser ambos. E meus tesouros; se eu tiver acumulado meus tesouros aqui na terra, então 

não é só isso onde está meu coração, é aí que está minha devoção, e é aí que está toda a minha 

atenção. E eu farei tudo e não vou parar em nada para manter minha vida aqui porque meus 

tesouros estão aqui, e meu coração também está aqui. Mateus 16: Eu quero começar a ler no 

versículo 24.  

         Agora, deixem-me preparar o cenário um pouco. Jesus acaba de dizer aos discípulos que 

ele está indo para sua morte, e ele vai ser enterrado, e Ele vai ressuscitar dos mortos no terceiro 

dia. E eles estão tendo um tempo difícil com isto, especialmente Pedro. É aqui que Pedro diz a 

Jesus, e isto é uma paráfrase depois de Jesus dizer, Eu vou morrer e ressuscitar dos mortos. E 

basicamente, Pedro diz, sobre o meu cadáver. Não, o Senhor não vai. O Senhor não vai a lugar 

algum. E então, é claro, é aqui que Jesus responde a Pedro e diz, "Vá de retro, Satanás". Não que 

Pedro seja Satanás. Mas Ele diz a ele: "Você não tem a mente das coisas de Deus. Você não tem 

uma mente celestial. Você tem uma visão terrestre. Eu tenho que fazê-lo; eu tenho que ir para 

a minha morte. Eu tenho que ser enterrado. Eu tenho que me levantar novamente dos mortos 

no terceiro dia. E então, depois ele diz o seguinte começando no versículo 24 Mateus, 16, "Então 

Jesus disse a seus discípulos, quem quer que queira ser meu o discípulo deve negar-se a si 

mesmo, e assumam suas cruzes, e sigam-me. Pois quem quiser [ouçam] salvar sua vida vai 

perdê-la, mas quem quer que perca sua vida por mim vai encontrá-la. Que bem será para alguém 

ganhar o mundo inteiro, mas perder sua alma? Ou o que alguém pode dar em troca de sua alma? 

Pois o Filho do Homem vai vir na glória de Seu Pai com seus anjos, e então ele irá recompensar 

cada pessoa de acordo com o que eles fizeram"".  

         É a isto que eu gosto de me referir como o paradoxo dos paradoxos, e eu explicarei o que 

eu quero dizer com isso. Nossa fé, nossa crença, nossa confiança em Cristo é um paradoxo. Se 

você pensar sobre isso, a maneira para cima e a maneira para baixo. Você quer ganhar? Perca. 

Você quer viver? Morra. Você quer me seguir? Pegue sua cruz. Oh, você quer salvar sua vida? 

Você vai perdê-la. Você está disposto a perder sua vida? Você vai mantê-la. Você vai salvá-la. 

Você vai encontrá-la. Esse é o paradoxo da fé cristã.  

         Sem dúvida, você já ouviu dizer que o conhecido hino de Fannie Crosby intitulado "Tome o 

Mundo", Mas Dá-me Jesus". O que não é tão conhecido é a história por trás disso. Muitos das 

canções evangélicas de  Fannie Crosby foram inspiradas por coisas que aconteceram com ela, 

conversas que ela teve durante sua longa vida. Biógrafo Bernard Ruffin citando do livro de 

Crosby, Memórias de 80 anos a respeito de uma dessas histórias. Fanny estava conversando 

com uma de suas vizinhas que reclamou amargamente de sua pobreza. Se eu tivesse riqueza, eu 

seria capaz de fazer exatamente o que eu desejo fazer, e eu seria capaz de fazer uma aparição, 

ou seja, uma impressão no mundo. Fanny respondeu: bem, tome o mundo, mas me dê Jesus. 

Mais tarde ela transformou isso ao comentar na presente canção, que também parece se basear 

nas palavras penetrantes do Senhor Jesus. O que beneficiará um homem se ele ganhar o mundo 

inteiro, e perder sua própria alma? Ou o que um homem vai dar em troca de sua alma? O valor 

de nossos tesouros depende de quem faz a contagem, e que tipo de instrumento de medição 

que é utilizado. Leve o mundo, mas dê-me Jesus. Por quê? Porque os prazeres e tesouros deste 

mundo em breve irão morrer, mas seu amor permanece para sempre.  

         Lembramos as citações mais freqüentes, as palavras do missionário Jim Elliott. "Ele não é 

um tolo que dá o que ele não pode guardar para ganhar o que ele não pode perder". O que se 

segue são algumas das palavras para este hino atemporal. Farei o meu melhor para fazer justiça. 

"Pegue o mundo mas me dê Jesus. Todas as suas alegrias são apenas um nome.  Mas seu amor 
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permanece para sempre através dos anos eternos, o mesmo. Oh, a altura e a profundidade da 

misericórdia. Oh, o comprimento e amplitude do amor. Oh, a plenitude da redenção. Promessa 

de vida sem fim acima. Leve o mundo, mas dê-me Jesus. Deixe-me ver seu sorriso constante.  

         Depois, durante minha jornada de peregrinos, a luz vai animar me o tempo todo". Há outra 

estrofe onde ela escreve sobre vendo Jesus cara a cara. E o que há de interessante é que ela era 

cega. E para ela escrever estas palavras, "deixe-me ver seu sorriso constante". É quase como se 

os cegos vissem aquilo que aqueles que não são cegos não vêem. Você pode tê-lo. Você pode 

ter este mundo. Dê-me apenas Jesus. Como estudante e professor de profecia bíblica, como é 

meu privilégio ser. Fiz uma série de observações ao longo dos anos, mas nenhuma tão 

importante quanto esta. Eu estou apenas, novamente, compartilhando com você, meu coração. 

Eu vi isso na minha própria vida ao longo dos anos. O entendimento de cada um da profecia 

bíblica é pertinente a perda da própria vida neste mundo, por amor de Deus, como vivemos 

ansiosos pelo retorno de Cristo.  

         Deixe-me dizer a mesma coisa de uma maneira diferente. É a profecia bíblica que tem esse 

efeito de perder sua vida neste mundo. Quero dizer, por que eu quero investir neste mundo? 

Está morrendo. Isso não é um bom investimento. Por que eu colocaria tesouros neste mundo 

que está morrendo? Isso não é sabedoria. Isso é uma tolice. Veja, o que eu entendo da profecia 

bíblica é o que Jesus é e Ele está chegando, tem este efeito e agora eu estou mantendo um leve 

toque neste mundo porque eu não vou estar aqui por tanto tempo. Eu perco minha vida neste 

mundo pelo amor de Cristo por causa do retorno de Cristo. E como tal, o que muitas vezes, o 

resultado é que nos tornamos tão celestiais que somos os melhores da Terra. Agora eu sei que 

misturei algumas engrenagens. Sinto muito por essa metáfora. Eu tive um acidente duro dirige, 

para vocês, os mais jovens. Você tem que reiniciar seu dispositivo. Como é essa? Não sei, o que 

quer que seja. Tanto faz, basta fazer a escolha. Porque você já ouviu disse o contrário. Você tem 

uma mente tão celestial, você não é de nenhum bem terreno. Eu discordo respeitosamente, às 

vezes não tão respeitosamente. O oposto é verdadeiro. São os que são de mente tão celestial 

que são as que fazem o bem mais terreno. Por quê? Porque nossa mente está voltada para as 

coisas acima. Isaías, o profeta diria assim. "Ele vai mantê-lo em perfeita paz, cuja mente se 

mantém em Ti". Minha mente, celestialmente, e não terrestre. E, a propósito, onde estiver meu 

tesouro, meu coração também estará. Não seria razoável que minha mente também estivesse 

lá? Você sabe, há uma relação muito estreita, se eu puder dizer dessa maneira entre o coração 

e a mente. "Como um homem pensa em seu coração, ele também está". Então talvez a pergunta 

seja, e eu o peço de mim mesmo, estou com a mente celestial, ou estou com a mente terrestre? 

Se eu sou celestial, então o que vem embalado com isso é esta antecipação que Jesus pode vir 

a qualquer momento. Se a minha mente está nEle, meus tesouros estão lá em cima com Ele, e 

também o meu coração está lá em cima com Ele.  

         É por isso que a profecia bíblica é de suma importância. Ouça-me. Se você realmente 

pensar sobre isso, o denominador comum com toda a Bíblia A profecia é esta: Não fique muito 

à vontade. Pense sobre isso. Profecia bíblica: "Eis, eu vou para preparar um lugar para você". 

Jesus está falando com os discípulos sobre o arrebatamento, a propósito. "Na casa de Meu Pai 

há muitos quartos [mansões, moradias]. Se não fosse assim, eu não lhe diria que eu iria para 

preparar um lugar para você, para que onde eu estiver, você também pode estar". Em outras 

palavras, vou levá-los para este lugar, e eu estou me preparando para você como um noivo, 

conversando com sua noiva. Eu vou voltar como um ladrão na noite, e eu vou te arrebatar. 

Ninguém sabe o dia ou a hora, mas eu vou levá-lo de volta para este lugar que eu preparei para 

vocês. E nós vamos celebrar e consumar nosso casamento juntos. Se não fosse assim, eu não lhe 
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teria dito. Bem, agora isso é um tipo de trocador de jogo. Bem, número um, se você for 

preparando um lugar e você vai vir de volta, é melhor eu estar pronto. Exatamente. Se você for 

preparar um lugar para mim e você vai voltar e me leve para onde você está para que eu também 

esteja, soa como se eu não precisasse ficar muito confortável aqui embaixo. Talvez eu não 

devesse cavar a fundação da minha vida terrena muito profunda em solo temporal deste mundo 

se você vai me tirar deste mundo. Aqui está a verdade. Tudo de nossos eternos destinos são 

baseados nos alicerces sobre os quais construímos nossas vidas neste mundo. Você sabe para 

onde eu estou indo com isto, então vou direto ao assunto. 

        Mateus 7, é Jesus falando, versículo 24. "Portanto, quem quer que ouça estes ditos de mim 

os faz. Eu vou compará-lo a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E a chuva 

desceu, e vieram as inundações, e os ventos sopraram e bateu nessa casa, e não caiu". Por que 

não caiu? Oh, "foi fundada sobre a rocha". "Mas todos que ouvem estes dizeres de mim e não 

as faz, será como um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. E a chuva desceu, 

e vieram as enchentes, e os ventos sopraram, e bater naquela casa e ela caiu". E não apenas cai, 

diz Jesus, "E grande foi sua queda". Interessante. Dois construtores, duas casas, duas fundações. 

Esses caras tinham muito em comum. Eles até foram para o a mesma igreja, ao que parece. O 

que você quer dizer? Bem, ambos ouviram as palavras de Cristo, mas é lá que as semelhanças 

terminam porque a diferença entre estes dois construtores foi um deles colocou em prática, 

tomou cuidado, e fez o que Deus disse em Sua Palavra para fazer. E quando, as tempestades 

vieram, aquela casa ficou de pé. Os ventos vieram; a casa está de pé. Chegaram as inundações; 

a casa está de pé. Por quê? Porque a fundação está sobre a rocha, a rocha é Cristo. Mas este 

outro cara; ele decide construir sua casa sobre a areia. Grande erro.  

         E a razão ele tolamente fez isso é porque ele não tomou atenção à Palavra de Deus. Oh, ele 

ouviu a Palavra, mas ele não aplicou a Palavra. Ele não fez o que a Palavra dizia. Ele era um 

ouvinte, João diz, da palavra, mas ele não era um executor da palavra. Muito bem, pastor, ajude-

me aqui. Vou tentar. Acabei de ler a Palavra de Deus, e a Palavra de Deus é, Você quer me seguir?  

Morre. Você quer viver para mim? Pegue sua cruz, morra para si mesmo, e siga-me, e você 

viverá. Você quer viver; você quer manter sua vida? Perca sua vida. Essa é a Palavra. Agora, eu 

vou fazer isso. Eu vou fazer isso porque se o fizer, então eu serei como aquele que construiu sua 

casa sobre aquela rocha sólida. Para que, novamente, quando, não se, e isso é importante que 

você ouça o que eu acabei de dizer porque a referida tempestade já atingiu. Você concorda? A 

sua e a minha vida devem ser melhores sobre a rocha ou então vamos ao fundo. 

          Eis o ponto principal. Jesus é o único alicerce. Jesus é a única porta. Jesus é a única verdade. 

Jesus é o único caminho. Jesus é a única vida. E Jesus é nossa única esperança. E quanto mais 

cedo nós deixarmos este mundo, colocando nossa esperança neste mundo, e depositar nEle 

nossa esperança e não neste mundo, melhor ainda. Não é preciso procurar mais do que a tudo 

o que está acontecendo no mundo para ver que a única esperança para o mundo é Jesus e Seu 

iminente retorno para sua igreja no arrebatamento. Não é apenas a abençoado esperança; é a 

nossa única esperança. Agora para aqueles que estão se perguntando por que A profecia bíblica 

é tão importante e o arrebatamento é tão iminente, eu quero responder neste momento. Mas 

para fazer isso, nós vamos indo em frente neste momento e terminar o livestream e redirecioná-

lo para JDFarag.org. Mais uma vez, você vai perdoar-me por me repetir mas eu só quero 

compartilhar com você meu coração, muito abertamente, muito francamente. Eu, como muitos 

de vocês, tenho certeza, procuraram realmente entender, quero dizer, tente fazer algum 

sentido sobre tudo o que está acontecendo. E eu estou tentando entender, e o Senhor conhece 

meu coração, por que é, que alguns, não todos, mas por que alguns tomam a vacina Uma das 
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conclusões a que cheguei é o que nós acabamos de falar. Eles estão tentando salvar suas vidas, 

talvez seja melhor dizer, o seu sustento. Eles estão tentando manter suas vidas, recuperarem 

suas vidas, como lhes foi dito. Essa é a única explicação eu posso inventar, tendo em conta todas 

as informações que estão chegando agora sobre o que está dentro desta coisa. Percebo que isto 

tem a propensão a ser mal entendida, mas devo dizer, no entanto. Esta chamada vacina, não é 

uma vacina, é um engano demoníaco. E aqueles que conhecem e entendem a profecia bíblica 

são as que estão discernindo deste engano farmacêutico, e eu digo desta maneira por uma 

razão.  

        E a razão está no Livro do Apocalipse, nos é dito nos 7 anos de tribulação que a Babilônia 

irá cair por causa de um Engano farmacêutico de cada nação. Todas as nações na terra serão 

enganadas por algum engano farmacêutico. Este é o Apocalipse 18:23. Por favor, fique comigo. 

"A luz de uma lâmpada não deve brilhar mais em você [falando de Babilônia] e a voz de um noivo 

e de uma noiva não devem ser ouvidos em você mais". E aqui está o porquê. Ouça com muita 

atenção. "Para seus comerciantes foram os grandes homens da terra, para por sua feitiçaria 

[agarre-se a essa palavra] por sua feitiçaria, todas as nações foram enganadas". Você ouviu isso? 

Esta palavra "feitiçaria", em o idioma original do Novo Testamento Grego é a palavra grega 

"pharmakeia," onde obtemos nossa palavra em inglês para "farmácia" ou "farmacêutico". 

Portanto, vamos reler isto, por favor, se você não se importa. Vai chegar um tempo no momento 

do fim durante os 7 anos de tribulação quando todas as nações da Terra serão enganadas de 

alguma forma, de alguma forma, por meio dista feitiçaria/farmacêutica. Ok, deixe-me dizer 

desta forma. Estamos nos abraçando há cerca de dois anos.  

   Em março de 2020 logo no início, eu disse aquilo que eu realmente acredito de todo o coração, 

e agora, hoje, quase dois anos mais tarde, estou mais convencido de que eu já estive em minha 

vida. Isto é o seguinte. É por isso que isto termina assim porque já está começando. Todas as 

nações da Terra estão sendo enganadas por isto, esta chamada vacina. E agora está começando 

a ser forçado a todos os grandes e pequenos - Eu me pergunto se o "pequeno" significa Crianças 

de 5 a 11 anos de idade, apenas dizendo. É um engano. Agora, aguente firme. Precisamos falar 

sobre um par de coisas. A primeira das quais é esta pergunta freqüentemente mencionada que 

recebemos sobre aqueles que já talvez a contragosto, tenha tomado a vacina. Certo, por favor, 

por favor, por favor ouça-me quando eu digo isto, está bem? Se você nascer de novo, tomar a 

vacina não pode fazer você nascer de novo, certo? Uma vez realmente salvo, você não pode 

perder sua salvação porque se você pudesse perder sua salvação, isso significa que você tem 

para fazer algo para ganhar e manter sua salvação. E isso não é graça, isso funciona.  

         Muito bem, Pastor, e quanto a aqueles de nós que são salvos e já foram vacinados? Ok, por 

favor, novamente, apenas você ouviria meu coração sobre isso? Eu realmente encorajaria a orar 

e pedir a Deus para curar seu corpo de forma sobrenatural. E eu lhe imploro que não tomem 

mais destas coisas. A cada dia que passa, agora, parece que cada vez mais, quero dizer, 

informações horripilantes estão chegando, sobre o que há nestas coisas. É absolutamente 

aterrorizante. Você sabe, eu gasto uma considerável quantidade de tempo durante a semana 

em preparação para esta Profecia Atualizadas, fazendo muitas pesquisas. E eu lhe digo, é de 

partir o coração, às vezes. Eu tenho que ir embora. Quando estou assistindo o vídeo desta jovem 

mãe - não pode cuidar mais das crianças. Ainda esta manhã, eu ouvi falar de um cara, não aqui, 

que tomou a vacina sem querer, para manter seu emprego, e agora ele sabe algo não está bem 

em seu corpo. Ele tem, você sabe, estas coisas estranhas que acontecem e ele se arrepende 

tanto que ele tomou esta coisa. Bem, Pastor, com todo o devido respeito, eu tomei a vacina e 

eu estou indo muito bem. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor.  
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         Posso apenas lhe dizer que Deus tem sido gracioso com você e misericordioso para com 

você. Essa é a graça e a misericórdia de Deus, e eu apenas louvo a Deus e agradeço a Ele que 

nada aconteceu. Eu ainda continuaria a rezar por cura sobrenatural de seu corpo por causa do 

que quer que esteja em seu corpo, por causa desta coisa. Para aqueles que são confrontados e 

até mesmo forçados a aceitar a vacina a fim de manter seu emprego, estou implorando a você, 

e mais uma vez, desculpe por me repetir, mas por favor, ouçam meu coração. Meu coração se 

dirige a você. Estou implorando a você. Confie no Senhor. Basta confiar no Senhor. Sim mas 

Pastor, você não é o único que é ser confrontado com rescisão se você não fizer isso. Bem, 

espere um minuto agora. Oh, a propósito, você pode querer para ficar por aqui para o Segundo 

Serviço.  

         Nós vamos conversar sobre esta mesma coisa: Colocando os pés na sua fé e observando os 

milagres que Deus vai fazer. Não siga a multidão, siga o Senhor, e confie no Senhor. Prometo a 

vocês. Prometo a vocês. Posso testemunhar; ponha-me em o banco das testemunhas, eu 

testemunharei que Deus proverá para você de maneiras que vocês nunca imaginaram se você 

apenas confiasse nEle. Sim, mas sou eu quem vai perder o emprego. Você vai mantê-lo. Você o 

perde.  Você o mantém. Vou perder meu sustento. Espere, espere, pare. Você pertence a Ele? 

Sim. Ele já providenciou para você? Sim. Será que ele vai parar agora? Não. Um deles disse assim 

tão apropriadamente: É muito melhor seguir o Criador do que a multidão. Você sabe o que 

acontece quando você segue-o - oh, você já ouviu estes campanhas publicitárias - há uma ciência 

para isso e eficácia por causa disso, uma campanha muito bem sucedida. É a ideia de, você sabe, 

50.000 pessoas não podem estar erradas. Oh sim, eles podem. Bem, espere um minuto, ei, há 

100 pessoas, e eu sou o único? Espere, espere, espere. Então você está sentado lá e todos dizem 

que dois mais dois é igual a cinco. Você vai, não, não vai. E você é o único, e você tem que 

levantar a mão agora. E timidamente, eu digo carinhosamente, a propósito. Não há nada de 

errado com ser uma ovelha - a propósito, eu abri essa lata; eu tenho que lidar com isto. Isto só 

me incomoda. Tenha paciência comigo. Bem, você é apenas uma ovelha. É melhor que seja 

porque Ele é o pastor. Eu quero ser uma ovelha. Desde quando ser uma ovelha se torna uma 

coisa ruim? Sim, você é uma ovelha.  Eu sei. Louvado seja o Senhor porque Jesus é meu pastor. 

Ele é o Bom Pastor. Bem, você vai junto com a multidão? Ou você vai ficar sozinho? Embora 

nenhum vá comigo eu ainda vou seguir. Por quê? Porque eu decidi seguir Jesus, não a multidão.  

         Eu quero chamar a sua atenção, novamente, para Mateus 7. Dois versículos: 13 e 14. Você 

sabe disso, mas eu quero trazê-lo ao contexto do que estamos falando hoje. É assim que termina 

para a multidão. Jesus disse: "Entre pelo portão estreito pois amplo é o portão, e amplo é o 

caminho que leva à destruição, e há muitos que entram por ele". Isso é o que quem segue a 

multidão faz. É aí que você vai parar. Verso 14, "Porque estreito é o portão". E eu não gosto de 

ouvir isto, e muito menos ler isto, e muito menos ensinar isto, mas Jesus o disse. Aguarde por 

isso. "Estreito é o portão e difícil é o caminho que leva à vida, e há poucos que o encontram". 

Você sabe o que isso está dizendo? Isso é dizer que há apenas alguns dos muitos que vão entrar 

no portão isso é estreito porque é difícil. É difícil. Vou apenas confessar a você quão difícil, e eu 

sou não solicitando simpatia aqui; I estou cobrindo a oração, a propósito. Eu conheço muitos de 

vocês que oram por mim, e não posso nem mesmo começar a lhe dizer o quanto isso significa 

para mim. Mas vou lhe dizer, é tão difícil estar entre os poucos porque eu sou abençoado todas 

as semanas. Bem, assim diz o fulano, diz isto é um presente de Deus. Na verdade, a abertura de 

Fulano de Tal sua igreja como um centro de vacinação. Quem é você? E você está dizendo 

exatamente o oposto. É difícil. Mas é a verdade. Não siga a multidão. Siga o Senhor. Eu tenho 

que seguir Jesus. Eu não posso não. Eu sei que isso não é uma estrutura de sentenças adequada, 

mas eu tenho que seguir Jesus.  
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         Se você me permitir, eu quero compartilhar com você outra citação que eu acho que é tão 

operável. É assim: Felizmente, alguns nascem com sistemas imunológicos espirituais que, mais 

cedo ou mais tarde, dêem rejeição à ilusória visão de mundo enxertados neles desde o 

nascimento através do condicionamento social. Oh, meu Deus! Isso diz tudo bem aí. Eles 

[falando dos poucos] começam sentindo que algo está confuso. E eles começam à procura de 

respostas. Conhecimento interno e experiências externas anômalas mostrar-lhes um lado da 

realidade outros são alheios a isso. E assim começa sua viagem de despertar. Cada etapa da 

viagem é feita seguindo seu coração, [Acrescentarei seguindo o Senhor em vez de seguir a 

multidão]. e escolhendo o conhecimento sobre os véus da ignorância". Este é o caminho 

estreito. Sim, mas esses os homens não podem estar errados. Eles não podem? 

          Bem, quando vou à Palavra de Deus e eu estudamos a profecia bíblica, e me é dito na 

profecia bíblica que, no momento do fim, a terra inteira, cada nação na terra vai ser enganada. 

Vão ser sob este engano. Paulo escrevendo para os Tessalonicenses em 2 Tessalonicenses 2 

descreve-o como uma poderosa ilusão, uma forte ilusão que o próprio Deus envia, e a razão pela 

qual Deus o envia é porque eles rejeitaram a verdade. Quem é a verdade?  Jesus. Eles rejeitaram 

Jesus, e assim Ele lhes envia esta poderosa decepção, e eles acreditam, não uma mentira, A 

Mentira! Oh, não é "Qual é a mentira".  "Quem é a mentira?" Se Jesus é a verdade, então o diabo 

é a mentira. Essa é a mentira. E já está aqui. E eu vou jogar pelo seguro e fique aqui em pé atrás 

deste púlpito, como é meu privilégio todo semana, e dizer a você, vai ficar tudo bem.  Obrigado 

por alguns de vocês rirem. Foi uma risada desconfortável, mas...  Há um grande problema com 

isso. 

          Ezequiel escreve sobre isso. Ele diz que se você não avisar as pessoas, o sangue delas está 

em suas mãos. Entretanto, se você avisar eles, e eles não respondem, então o sangue está nas 

mãos deles. Como é isso para o egoísmo? Estou lavando minhas mãos; agora é com você. Não, 

mas vou me apresentar diante do Senhor, e João deixa isso bem claro. Na verdade, diz ele, você 

sabe, se você deseja ser um professor, é uma coisa boa, é uma coisa nobre, mas é melhor você, 

é bom que você tenha muito cuidado, e ore muito porque professores da Palavra de Deus serão 

julgados por um padrão muito mais elevado. Por quê? Por causa disso. O que você fez, Pastor? 

Você avisou o povo sobre o que está por vir, ou você lhes disse paz, paz quando não há paz, 

assim como os falsos profetas daquele dia? Então quando, não se, veio eles foram cegados por 

ela, não está pronto para isso, e pereceu por causa disso. E Deus nos livre, Deus nos livre. Eu 

ficarei aqui, e gritar, e eu chorarei, e implorarei, e eu lhe suplicarei, por favor, por favor, por 

favor, isto é real. Isto está acontecendo. Isto é agora. Isto não é 30, 40, 50, 60, 70 anos a partir 

de agora. Isto é agora, hoje. Está acontecendo agora o que nos é dito que acontecerá durante 

os 7 anos de tribulação é já começando a acontecer agora, hoje, novembro de 2021. Isso está 

acontecendo agora. E o arrebatamento vai acontecer antes dos 7 anos da tribulação começar. E 

o Anti-Cristo não pode ser revelado até que a igreja seja removida, 2 Tessalonicenses 2:3, na 

verdade, o capítulo inteiro.  

         Você sabe o que isso significa? Se já estamos vendo o que foi predito na profecia bíblica 

começando a tomar forma que encontrará seu cumprimento final na tribulação de 7 anos, e isso 

já está acontecendo agora, quão próximos estamos? Acredito que estamos tão perto, tão perto. 

Certo, isto me traz um círculo completo para saber como começamos. Eu quero apenas 

compartilhar com você que em minha própria vida; estive andando com o Senhor há muitos 

anos. Eu sempre soube que fiz uma boa decisão quando meu único arrependimento é que eu 

não cheguei mais cedo, e este é o caso. Meu único arrependimento é que eu fiz não deixar este 

mundo ir mais cedo porque quando eu deixo este mundo, a paz oh, a paz, apenas a paz, todas 
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as emoções, o estresse, tudo desapareceu porque agora tudo é visto através das lentes de Jesus 

vindo para me tirar deste mundo. Então agora, quando estou assistindo TV - Eu não grito mais 

com a TV.  

         Quero dizer, isso é uma vitória em e por si mesma. Porque é completamente mudou a tez 

de como eu vejo tudo e todos. Eu estou olhando para aquele político - não me mande um e-mail 

sobre isso - Eu estou olhando para isso. político na tela da televisão. Está em mudo, ainda em 

mudo. Eu não sou isso... Eu ainda não consegui essa vitória, mas eu estou observando esse 

político e antes de eu soltar porque ver, que é o meu investimento está aqui. Eu preciso ouvir o 

que ele tem a dizer porque vai impactar do meu investimento porque meus tesouros estão aqui, 

neste mundo. Portanto, é melhor - isto é importante. Agora é como [pf-ff] não importa. Agora 

eu olho para ele. Eu já sei - você já preenchidos em branco, então o que quer que seja, tudo 

bem, isso é entre você e o Senhor. E a única pergunta que eu faço agora é - porque eu tenho 

deixar ir tudo isso - não tem um controle sobre mim, nem eu tenho um controle sobre isso. 

Então agora a única pergunta I pergunta é: eles conhecem Jesus? Vermelho, azul, republicano, 

democrata, Liberal, Conservadora, Direita, Esquerda, o que quer que você queira dizer. Não, 

não, não, não, não, não, não, não. Preto, branco, você tem em sua mente as coisas do homem. 

Vem para trás de mim, Satanás. A única coisa que importa é, será que eles conhecem Jesus?  

         Eu estava pensando nisso no outro dia. Mais uma vez, eu o faço com freqüência; vejo 

alguém, e, é claro, a carne está bem ali. Vai estar lá até que nós obter nossos novos corpos, mal 

posso esperar. Mas a carne volta a ficar com a cabeça feia. É como, você pode acredita no que 

eles acabaram de fazer? O projeto de lei que eles acabaram de aprovar, as implicações disso. 

Vai fazer com que dinheiro que você tem não tenha valor. Não o meu..... Porque meus tesouros 

estão lá em cima. O que acha disso? Sim, mas a hiperinflação. E você vai acordar uma manhã e 

que o saldo bancário está indo ser uma fração do que era por causa disso. Está lá em cima. Isso 

não vai acontecer lá em cima porque traça, ferrugem, o governo não pode invadir e roubar, 

hiper-inflar, e torná-lo inútil porque está lá em cima. Eles não têm acesso a ele. Agora, se eu o 

tenho aqui embaixo, eles têm acesso a ele. Portanto, deixem ir.  

         Prometo-lhe novamente, a paz que vai encher seu coração e sua mente será avassaladora, 

e seu único arrependimento será por que eu não deixei isso para trás mais cedo? Você pode ter 

este mundo, pegue o mundo, pegue-o. Dê-me apenas Jesus. A propósito, se você tomar o 

mundo, se essa for a sua escolha, no máximo, sete anos, só para que você saiba. Você pode ter 

o mundo, mas você é só vai tê-lo por sete anos. Vá em frente, vá em frente, tudo bem. Eu levo 

Jesus. Porque isso é para sempre. e esse é o evangelho, a boa notícia de salvação em Jesus Cristo, 

vida eterna porque de Jesus Cristo. É por isso que terminamos com o evangelho, e uma simples, 

explicação infantil dos ABCs da salvação. O que é o evangelho? O evangelho é, de fato, a palavra 

"evangelho" significa "boas notícias". Sua penalidade já foi paga. Sua dívida foi paga. Você está 

livre para ir. Boas notícias. Esse é o evangelho. Isso é o que o A palavra "evangelho" significa. 

Que dívida foi paga? Oh, a morte a penalidade foi paga. Jesus o pagou. Jesus morreu por você. 

Você está livre para ir. A quem o Filho tem libertado é de fato livre. Você está livre, você está 

livre para ir. Os ABCs são realmente apenas mais uma vez, um muito simples maneira de explicar 

o evangelho, e realmente, a centralidade dos ABCs é o B.  

         Quero dizer, é quase mais simples do que o ABC; é tão simples quanto o B, mas o A é o que 

traz uma pessoa para a B. O A é para admitir ou reconhecer que você pecou porque veja, a 

menos que e até que você reconhecer que você é um pecador, você não está interessado no 

Salvador. Romanos 3:10 diz: "Há ninguém justo, nem mesmo um". Você pode pensar que você 

é uma boa pessoa, mas você nunca será suficientemente bom. E aqui está o porquê; Romanos 
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3:23, "Todos pecaram e caíram sem a glória de Deus". Todos nós sentimos falta disso. padrão 

de alvo perfeito da justiça de Deus. Todos nós já transgredimos. Todos nós violamos Sua lei. 

Você quebra um mandamento é como quebrá-los a todos. Eu os quebrei todos e depois alguns. 

E você também, por isso não me olhe assim todo espiritual. Todos nós pecamos, todos nós 

transgredimos, todos nós infringimos a lei de Deus. Agora, porque nós violamos a lei de Deus, 

temos que entrar numa sala de audiências da eternidade e se apresentar diante do juiz do 

universo, e temos de entrar em nosso pleito. Qual é o seu apelo? Culpado como acusado. Eu sou 

culpado do pecado de transgredir a lei de Deus. E então o juiz tem que agora entrar na fase de 

sentença, e Ele pronuncia a sentença de morte. Essa é a má notícia.  

         E no momento em que eles estão prestes a tirá-lo daquela sala de audiências da eternidade 

antes do juiz do universo em passos de um homem, nenhum homem comum, é o Deus homem, 

Jesus o Cristo. E ele diz: Pare tudo. Irei à sua morte, sua morte em seu lugar. Eu pagarei o preço. 

Eu morrerei no lugar dele. E o juiz só olha para você como oh, porque ele é um juiz local, e ele 

diz: "Boas notícias. Sua dívida foi paga. Você está livre para ir. E o dom de Deus é eterno, vida 

em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu sei que digo isto todas as semanas. Espero que você não se 

canse de mim dizer isso, mas é tão importante para continuar repetindo-o. Um presente é um 

presente. Eu sei que isso é profundamente profundo, mas um presente não é um presente se 

você o comprar. É uma compra. Não se trata de uma compra. É um presente. Ele a comprou. Ele 

pagou por ela integralmente. Custou-lhe tudo. E Ele nos comprou, pagamos o preço. E Ele nos 

oferece o presente que Ele pagou, a vida eterna. Essa é a boa notícia. E esse é o A; aqui está o 

B. E isto novamente é central: acredite em seu coração que Jesus Cristo é o Senhor Romanos 

10:9-10 diz, "Se você acredita em seu coração que Deus ressuscitou Jesus de os mortos, você 

será salvo". Não há - o júri não está fora. O veredicto está dentro. Não é você pode, você pode, 

você deve; não, você será salvo. Acredite nEle, E o C por último, que vem como uma expressão 

da B, quando você acredita em seu coração, o que sai de sua boca? Você recorre ao nome do 

Senhor. Romanos 10:9-10 também diz, "Se você confessar com sua boca, Jesus é o Senhor, e 

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

seu coração que você acredita e são justificados, e é com sua boca que você confessa e é salvo". 

E Romanos 10:13 - Eu amo isto porque sela o negócio. 

          Para mim, isto foi quase 40 anos atrás, de fato, 40 anos em janeiro deste ano foi meu 

Romanos 10:13 quando eu invoquei o nome do Senhor. "Todos os que invocam o nome do 

Senhor será [será, será, será] salvo". É simples assim. Ouça, se você está aqui nisto igreja, eu não 

faço suposições. Talvez você esteja de visita, talvez você tenha visitado, você está voltando. 

Estamos tão felizes que você tenha voltado. Mas eu não faço suposições, e talvez alguém esteja 

assistindo on-line, hoje é o dia da salvação. Por favor, por favor, por favor, não adiar a decisão 

mais importante de sua vida pela vida eterna. Hoje é o dia da salvação. O amanhã não é 

garantido. Hoje, hoje.  

         Posso compartilhar com vocês um "Mas Deus" no encerramento? Este aqui vem de Jennifer 

Cypret. Espero novamente pronunciar seu sobrenome corretamente. Ela escreve: "Você pediu 

"Mas Deus" histórias de algumas semanas, e eu assisto seus vídeos com algumas semanas de 

atraso. Mas eu pensei que eu o enviaria de qualquer forma. Sou casado há 28 anos. Eu me casei 

com a juventude ministrar na minha igreja. Pouco antes de nosso casamento, meu marido foi 

diagnosticado com basal e câncer de pele de células escamosas. Era um menor problema 

naquela época. Ele conseguiu remover o local, e nós nos casamos. Ele tinha 19 anos na época. 

Bem, isto se tornou um grande problema porque ele é ruivo e continuou a receber cada vez mais 

cancros de pele ao longo dos anos. E embora ele freqüentemente foi para a oração na igreja, 
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Deus nunca o curou de seu câncer de pele. Eu tenho freqüentado a igreja por mim mesmo por 

quase 17 anos, como meu marido tem sido muito zangado por não ter sido curado, embora ele 

confiasse Deus e O serviu. Ele passou por quimioterapia duas vezes e já fez dezenas de cirurgias. 

Ele se candidatou a deficiente três vezes e é sempre negado e ninguém vai contratá-lo porque 

ele tem um sangramento aberto feridas que nunca irão cicatrizar. Ele é um leproso dos tempos 

modernos e odeia deixar a casa. Ele faz biscates e é autônomos para trazer alguma renda. Eu 

orei para que ele se virasse de volta ao Senhor por 17 anos. Senti como uma oração 

irrespondível. Mas Deus... Eu tenho assistido seus vídeos há mais de um ano. Cada vez, meu 

marido e eu me envolveria em grandes brigas porque ele pensou o que você estava ensinando 

estava errado porque nenhuma outra igreja estava ensinando as mesmas coisas. [Parece-me ser 

a multidão] A vida... Ele começou a fazer pesquisas por conta própria para refutar o que você 

estava dizendo sobre as Atualizações de Profecia. E lentamente ele começou a ver que o que 

você estava dizendo estava certo e mudou de ideia. 

          Recentemente ele rededicou sua vida para o Senhor e foi re-baptizado. Aplausos [E então 

ela diz isto por último]. Ele ainda não está curado de seu câncer, mas Deus realmente curou-o 

da sua raiva. O que, de certa forma, pode ser pior que o câncer, a propósito]. Por quê todos 

vocês não se levantam; nós vamos fazer com que a equipe de adoração venha à tona, e eu só 

compartilho isso porque é para mim pelo menos um lembrete muito necessário. Mantenha seus 

olhos em Jesus. Continue seguindo o Senhor. Não siga a multidão. Sim, é difícil. Sim, o portão é 

estreito. Sim, apenas alguns passam. Mas Deus. Pegue essa cruz comigo. Pegue essa cruz, e 

acabe com isso. Morra. Morra. Pare de tentar se segurar. Deixe-a! Deixe-a! Simplesmente deixe-

a! E veja o que Deus vai fazer. Eu prometo; eu prometo eu prometo da autoridade de Deus A 

palavra e a bondade de Deus.  

         Vamos orar..... Pai do céu, eu fiz o meu melhor, Senhor, e, Vós conheceis meu coração, mas 

agora você tem que fazer o restante, você tem que tomar isto agora, e você tem que fazer o que 

apenas você pode fazer pelo Espírito Santo em nossas vidas, dentro e através dela. Senhor, por 

favor, eu conheço muitos tomaram esta vacina, e Senhor, nós oramos por eles, que você será 

misericordioso com eles, que você vai curar seus corpos e, de alguma forma, obter seus corpos, 

que você projetou para expulsar o que quer que isto seja que está neles. Tire isso de dentro 

deles, cura-os de forma sobrenatural, e mantê-los, manter seus saúde, e seu sistema 

imunológico. E Senhor para todos nós, e eu me incluo neste último. Senhor, ajuda-nos porque a 

menos que o Espírito Santo nos capacita, não somos capazes de entrar e de nós mesmos para 

fazer isso, mas precisamos do Espírito Santo para nos ajudar soltar este mundo morto que está 

passando e depositar a esperança, a única esperança que temos, e esse é você, Jesus. Jesus, 

venha depressa, por favor. Maranatha, em "Jesus". nome, nós oramos, amém.   


