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Atualização da Profecia Bíblica – 05 de setembro de 2021 
Temos que Manter o Foco 

JD Farag 

 
 

 

         Muito bem, bom dia. e bem-vindos à nossa atualização da profecia bíblica nas manhãs de 

domingo, temos dois serviços, o primeiro dos quais é nossa   atualização da profecia semanal E 

depois o segundo serviço é o sermão. É um estudo verso a verso através da palavra de Deus. 

Estamos atualmente no Livro dos Hebreus. E hoje vamos responder do texto Capítulo 11 versos 

de um a três. A questão de se eu realmente tenho fé? E o caminho que estamos seguindo para 

responder a essa pergunta é, em primeiro lugar, explicando o que é a fé, o que faz a fé, e o que 

a fé tem em termos de sua aplicação em nossas vidas. E isso será ao vivo transmitido às 11h15 

horário do Havaí. Nós o encorajamos para se juntar a nós para esse estudo, mas temos que ir 

direto ao assunto.  Temos muito a fazer hoje. Portanto, para a atualização de hoje, mais uma 

vez, Vou pedir emprestado ainda outra expressão idiomática bem conhecida. Desta vez, é a de 

ver uma só árvore e não ver a floresta. Você já ouviu essa aqui.  Você já usou essa aqui.  Não ver 

a floresta, mas só uma árvore significa que não se pode ver o grande quadro da floresta porque 

eles estão muito concentrados no que está bem na frente deles, ou seja, uma árvore, se você 

me permitir.   

         Eu gostaria de falar com você sobre este ditado, e eu quero fazer isso a partir de uma 

perspectiva profética relacionada a tudo que está acontecendo hoje. Quero começar definindo 

a árvore. A árvore é o que estamos enfrentando e focando, especificamente os mandados e 

restrições crescentes. Quanto à floresta ou se você preferir um quadro geral pode ser definido 

como, mas que ainda não está claramente em foco em virtude de sua invisibilidade, uma grande 

extensão logo adiante no horizonte. Em outras palavras, a árvore representa o que vemos no 

aqui e agora. Considerando que a floresta representa o que não vemos além e depois.  Agora 

temos um problema.  E esse problema é que ficamos tão envolvidos com a árvore que está na 

nossa frente no aqui e agora.  E, ao fazer isso, perdemos a perspectiva e ficamos realmente 

cegos para toda a floresta à frente. Há uma solução para este problema.  E a solução é - é preciso 

saber sobre o quadro geral da floresta à frente, porque pode ter um impacto profundo sobre 

como vemos a árvore do aqui e agora. É quando nos afastamos daquela árvore que podemos 

ver o que está no horizonte. E quando fazemos isso, pode mudar tudo. 

          Estou plenamente consciente de   que eu corro o risco de parecer tão excessivamente 

dramático quando digo isto, mas vejo isso apesar de tudo. Esta é uma questão de vida ou morte 

e pela vida e pela morte. Estou falando de eternidade, de tal forma que saber o que está por vir 

pode significar a diferença entre o céu e o inferno. Isso é o que está em jogo aqui. E a razão é há 

dois grandes quadros, e estes dois grandes quadros são baseados na pessoa de Jesus. Cristo 

americano e se a pessoa é salva ou não. O grande quadro para os salvos é o arrebatamento 

iminente da igreja. E o quadro geral para aqueles que não foram salvos é de sete anos de 

tribulação. Na verdade, nós temos este quadro maligno e horrível dos sete anos de tribulação 

pintado sobre a tela do Livro do Apocalipse, especificamente os capítulos 6 a 19, que são todos 

sobre este período conhecido como os sete anos de tribulação, também conhecidos como o 

tempo da ira sobre Jacó, a sétima semana de Daniel esse período de tempo, de sete anos de 
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duração. E é chamado de tribulação de sete anos. E está previsto no Livro do Apocalipse. No 

entanto, antes destes sete anos de tribulação, nós já estamos começando a ver se nos 

afastarmos da árvore, o que está no horizonte, o que está por vir, Não muito distante.  Muito 

próximo, de fato. E, infelizmente, o que estamos começando a ver é um genocídio global, um 

genocídio global.  Isso não é encorajador...?   

         Para os interessados fizemos uma atualização sete meses atrás, na verdade no dia 7 de 

fevereiro, intitulada As Dez Etapas do Genocídio. Agora, no momento, estas dez etapas são 

assustadoramente similares ao que estava acontecendo em fevereiro. No entanto, hoje em dia, 

não é estranhamente semelhante - É exatamente o que está acontecendo agora em setembro, 

particularmente as etapas sete, oito e nove, que estão sendo preparadas, perseguição e 

extermínio da população por meio de um forte engano. Este é II Tessalonicenses, capítulo 2 

Deixe-me ler começando no versículo nove. O Apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja em 

Tessalônica pelo Espírito Santo, diz o versículo nove, - a vinda do sem lei é pela atividade de 

Satanás com todo o poder e falsos sinais e maravilhas, e com todo o engano perverso para 

aqueles que estão perecendo. E aqui está o porquê.  É porque eles se recusaram a amar a 

verdade. E assim serem salvos.  Portanto, Deus lhes envia uma forte ilusão para que eles possam 

acreditar no que é falso. A mentira para que todos possam ser condenados. Quem não acreditou 

na verdade mas teve prazer na iniqüidade.  

         Esta profecia em II Tessalonicenses concorda com profecias de Apocalipse a respeito deste 

engano perverso e forte ilusão. Você concorda que este engano maligno e forte ilusão parecem 

já estar aqui em tempo real? E se isso não fosse ruim o suficiente, é em escala global e é o que 

o mundo nunca viu antes, nem jamais voltará a ver. E eis como eu chego lá - O engano que já 

estamos vendo agora é uma indicação de quão perto estamos da tribulação de sete anos, que 

são os últimos sete anos da história humana tal como a conhecemos.  Apocalipse Capítulo 13 

em Apocalipse 13.  Nós temos a imagem da besta, a adoração da besta. E por último, mas não 

menos importante, a marca da besta. Agora, deve ser notado que a profecia em Apocalipse 13 

pressupõe que a tecnologia existe para marcar, verificar e rastrear toda a população. Certo. 

Tanto que - aqueles que não são identificados e verificados digitalmente, isso é muito 

importante. Atente-se para verificar. Vamos precisar disso dentro de momentos.   

         Aqueles que não são identificados digitalmente e verificados como tendo recebido esta 

marca em suas mãos ou na testa são colocados em campos de concentração, (centros de 

quarentena) e, ou posteriormente, condenados à morte. Pelo que nos é dito no Livro do 

Apocalipse, aqueles que se recusam são aqueles que não foram enganados. Enquanto que 

aqueles que não recusaram foram aqueles que foram enganados. Este é Apocalipse 13 - 14. 

Ouça. Por causa dos sinais, foi-lhe dado poder para executar em nome da primeira besta. Ela 

enganou os habitantes da Terra. Pare aí mesmo. Você entendeu isso? A Terra inteira, todo o 

mundo, o globo inteiro, os habitantes da terra, todos eles foram enganados. E ordenou-lhes que 

criassem uma imagem em homenagem à besta que foi ferida pela espada e ainda vive. Agora, 

rápido em frente ao Apocalipse Capítulo 19. Vemos isso novamente em um contexto diferente, 

porque agora estamos no final dos sete anos da tribulação. E, a propósito, deixe-me apressar-

me a dizer que no Capítulo 6 e até o 19 do Apocalipse, nestes capítulos que tratam da tribulação 

de sete anos, você não vai encontrar a palavra igreja mencionada nem mesmo uma vez.  Por 

que? Por que a palavra igreja não é mencionada nos Capítulos 6 a 19 do Apocalipse lidando com 

a tribulação de sete anos? Porque - espere por isso - A igreja não está na tribulação. Portanto, 

se a igreja estivesse na tribulação, sim você poderia fazer isso. Eu farei isso. Vou fazer isso na 

frente do microfone.  Se a igreja estivesse na tribulação, não seria razoável que você encontraria 
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a palavra igreja mencionada nos capítulos que descrevem em detalhes horríveis o que acontece 

durante os sete anos de tribulação? Sinto muito. Estou gritando.   

         A propósito, mais uma coisa, capítulos um a três, as igrejas ali mencionadas 19 vezes. 

Capítulo quatro, verso um.  Nenhuma menção. Oh, capítulo interessante cap. 4 de Apocalipse 

verso 1, João foi chamado para subir ao Ceú ao som da trombeta e ele é levado para o céu  e ele 

é mostrado do céu e  apanhado arrebatado. Você sabe o que isso é, certo?  Preciso lhe contar 

que é o Arrebatamento? E Jesus diz: "Vem para cá!" para que eu possa lhe mostrar o que vai 

acontecer depois destas coisas metatauta no grego, depois de que coisas? - depois dos eventos 

dos capítulos de um a três. Quais são os eventos dos capítulos de um a três?  Bem, o capítulo 

um é a testemunha ocular do relato de Jesus Cristo crucificado, enterrado, ressuscitado e 

glorificado sentado à direita do Pai. -passado, e capítulos dois e três - presente. Você sabe onde 

estamos vivendo no momento em termos de Apocalipse, cronologicamente, estamos no final. 

Quero dizer, estamos bem no fim bem no fim em Apocalipse Capítulo Três. E essa última gota 

está prestes a pingar e essa trombeta está prestes a tocar. E nós estamos na cúspide de 

Apocalipse 4 - 1, que é o arrebatamento da igreja.  E então, uma vez que João é levado, aqui 

arrebatado, raptado, a ele é mostrado o que vai acontecer após os eventos da era da igreja, que 

são os capítulos dois e três, sete cartas para sete igrejas. Essa é a era da igreja.  E então, após os 

eventos dos capítulos dois e três, aquela igreja, a igreja é apanhada, levada para cima. E então 

tudo o que acontece depois que ainda é futuro. Na verdade, do capítulo 4, verso 1 de Apocalipse 

até o Capítulo 22 de Apocalipse são todos ainda futuros. E os capítulos seis a 19 tratam muito 

especificamente e explicitamente desse período de tempo conhecido como a tribulação dos sete 

anos. Agora, quando você avança rapidamente para o Apocalipse 19 versículo 20, isto é o que 

lemos - Então a besta foi capturada e com ela, o falso profeta que fazia sinais em sua presença 

pelo qual, ouça, com muita atenção, ele enganou aqueles que receberam a marca da besta.  E 

aqueles que adoravam sua imagem, estes dois foram lançados vivos no lago de fogo queimando 

com enxofre.  

         Agora temos uma pergunta que eu gostaria de tentar responder.  A questão é, como as 

pessoas podem ser tão enganadas? Tendo acreditado que eles devem receber esta marca? Essa 

é uma pergunta justa? Responda. Eles realmente não devem ter visto que eles realmente tinham 

qualquer escolha em virtude do fato de que eles não podem ganhar dinheiro e comprar 

alimentos sem ela. Assim, eles são enganados e acreditam que se eles a tiverem recebido, suas 

vidas podem voltar ao normal, sem saber que eles estão condenados para sempre. Apocalipse 

14 versos 9 a 11. Depois um terceiro anjo os seguiu, dizendo com voz alta. Se alguém adora a 

besta e sua imagem e recebe sua marca em sua testa ou em sua mão, ele próprio também deve 

beber da taça da ira de Deus, que é despejada com toda a força do cálice de sua indignação. Ele 

vai ser atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos. E na presença do 

cordeiro. E a fumaça de seu tormento ascende para todo o sempre. E não têm descanso, nem 

de dia nem de noite, os que adoram a besta e sua imagem. E quem quer que receba a marca de 

seu nome. Felizmente, isso ainda não aconteceu. porque ainda não estamos na tribulação. No 

entanto, está começando a acontecer agora.  

         Antes da tribulação, que é uma indicação de quão próximos estamos da tribulação. Quero 

falar sobre isso, mas a fim de fazer isso neste momento terminaremos a transmissão ao vivo no 

YouTube e no Facebook e vamos redirecioná-lo para JDFarag.org para o restante da atualização 

não censurada. O que se segue são relatórios locais, nacionais e globais, todos os quais apontam 

para a realidade do que agora está acontecendo profeticamente. Por favor, saiba que eu de 

forma alguma desejo alimentar o medo no coração e na mente de qualquer pessoa. Em vez 
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disso, eu só quero falar de quão próximos estamos realmente. E, por pouco, não me refiro a 

algum tempo no futuro não muito distante. Mas com base na profecia bíblica, está no horizonte.  

Isso é o quão perto...  

         Vou começar localmente com esta publicação de segunda-feira na revista Havaí com a 

manchete você precisará ser vacinado ou ter COVID  19 negativo para entrar na Oahu Business. 

Dallas, você sabe tudo sobre isso, mas permitam-me apenas citar isto- Os restaurantes de Oahu 

vão agora só permitir jantar clientes que podem mostrar prova de vacinação ou um teste COVID 

19 negativo. Assim, a partir de 13 de setembro. Agora, isto é interessante.  Portanto, esta é uma 

semana a partir de amanhã.  É claro, o arrebatamento pode acontecer antes do dia 13. Portanto, 

não sei o que é sobre esta data, mas aprendi que existem outros lugares, não apenas nos EUA, 

mas no Canadá, por exemplo, que também estão começando isto na segunda-feira, 13 de 

setembro. Assim, a partir de 13 de setembro, qualquer um que queira entrar em um restaurante, 

ginásio, bar, cinema ou outras empresas em Oahu precisará mostrar prova de vacinação ou um 

teste molecular ou antigênico aprovado pela FDA feito nas últimas 48 horas. A exigência também 

se estende aos funcionários estagiários em tempo integral ou parcial, voluntários e empreiteiros 

que trabalham com estes restaurantes ou empresas. O acesso seguro da cidade O Programa 

Oahu - ou apenas soa assim todo acesso seguro... Sinto muito. Na verdade, eu não sinto. O 

acesso seguro da cidade ou o programa Oahu permanecerá em vigor por 60 dias. Sim, certo. 

Além disso, os restaurantes e bares em Oahu têm que parar de servir álcool às 22 horas. 

Portanto, talvez você queira...  anote isso...  

          Como isso vai funcionar?  Você terá que mostrar prova da vacinação. Ouça isto. Ou o 

próprio cartão ou uma foto do mesmo na porta desses estabelecimentos. Oh, onde posso 

conseguir um deles? São cartões. Desculpe. Na verdade, não. Não estou pedidndo desculpas. 

Porque na verdade é relevante para o que vamos falar aqui em um instante. Algumas empresas 

podem optar pelo uso de um aplicativo. O prefeito disse que os negócios que não fizerem 

cumprir as novas regras podem enfrentar multas ou mesmo o fechamento temporário. Os 

negócios incluem restaurantes, bares, ginásios, pistas de boliche, interior de áreas de 

alimentação em shoppings, incluindo quadras de alimentação, piscina ou salas de bilhar, salas 

de cinema, museus e dentro de áreas de jardins botânicos. O aquário, jardim zoológico, público 

e privado piscinas, campos de tiro ou tiro com arco e flecha, campos de golfe, Go-Kart e mini-

golfe e outras áreas recreativas. Você entendeu isso?  E então eles vêem isso e...  E eu quero 

que você ouça enquanto cito isto, mercearias e feiras ao ar livre, mercados estão isentos.  

Citação fechada, por enquanto. Isso foi localmente na segunda-feira.  Mas nacionalmente, na 

terça-feira, a Califórnia de todos os estados, ainda não está fazendo o que O Havaí está fazendo 

agora, o que é geralmente o contrário. Certo?  Newsmax publicou um relatório sobre como a 

verificação de vacinas da California foi posta de lado.  

         Citação: Por enquanto. Aqui estão algumas notas dos artigos- Uma proposta do projeto de 

lei sobre verificação de vacinas na Califórnia cessou. mas esforços para uma imposição maior 

ainda estão circulando. Se aprovado, o projeto de lei teria exigido que todos os empregadores, 

públicos ou privados, fizessem seus funcionários mostrar prova de vacinação ou submeter-se a 

um teste semanal COVID 19. Ouça, se você estiver na Califórnia e você quer fazer isso, não venha 

para o Havaí, porque a partir de Segunda-feira, dia 13, você terá que fazer isso. A legislação 

exigindo mandados deveria ser embalado O projeto de lei n.o AB 455, que inicialmente se 

destinava a adicionar uma faixa de ônibus na Ponte da Baía de São Francisco Oakland. Sério? 

Mas na semana passada, os legisladores disseram que estavam trabalhando em mais legislação 

que exigiria clientes que desejam atender restaurantes, ginásios, bares, teatros e outros lugares 
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para mostrar a verificação da vacina. Esta seria o mais amplo mandado no país. Nós o vencemos 

ainda mais. Os detalhes são esperados sobre o projeto de lei esta semana. Bem, isto me leva ao 

movimento global em direção à documentação digital do status Covid 19 de alguém trazido até 

você por ninguém mais que a Organização Mundial da Saúde, a Fundação Bill e Melinda Gates e 

a Fundação Rockefeller. Aqui está uma citação deste anúncio. Historicamente, o registro de 

vacinação em papel tem apresentado muitos desafios, tais como a possibilidade de perder ou 

danificar o cartão ou mesmo a possibilidade de fraude. As soluções digitais propostas são 

projetadas para enfrentar estes desafios. Este anúncio foi apenas nove dias atrás, na sexta-feira, 

27 de agosto, e o anúncio foi lançado em conjunto com um arquivo PDF para download de 99 

páginas intitulado Documentação digital dos Certificados COVID 19, Status da Vacinação, 

Especificações técnicas e Guia de Implementação. 

          Os links estão lá no site. Se você estiver interessado ao baixá-los, eu os fiz, e eu passei por 

isso.  E eu quero chamar sua atenção para a figura 15 na página 49 ilustrada aqui. Ilustra, e isto 

é muito importante como a assinatura digital de verificação funciona. Curiosamente, mas não 

surpreendentemente, funciona utilizando a tecnologia de correntes de blocos, (blockchains) que 

conhecemos hoje por meio de moedas criptográficas. A razão pela qual eu apontei isto, é porque 

Bill Gates via Microsoft Technology Licensing LLC apresentou uma patente para o WO 2020 zero 

seis zero seis zero seis zero seis 060606 um sistema de moedas criptográficas usando dados de 

atividade corporal. E esta patente foi depositada... Escutem isso - em 20 de junho de 2019. Como 

eles sabiam?  Ah, eles sabiam. Que coincidência. Não é uma coincidência.  Foi publicado pela 

Patent Scope, como aqui retratado. Eis o que o resumo diz, e eu cito, Atividade do corpo humano 

associada com a tarefa fornecido a um usuário pode ser usado em um processo de mineração 

de um sistema monetário criptográfico. Um servidor pode fornecer uma tarefa a um dispositivo 

de um usuário, que é comunicativamente acoplado ao servidor. Um sensor acoplado de forma 

comunicativa a ou compreendida no dispositivo do usuário pode sentir a atividade corporal do 

usuário. Os dados de atividade corporal podem ser gerados com base em se sentir a atividade 

corporal do usuário. O sistema de moedas criptográficas de forma comunicativa acoplado ao 

dispositivo do usuário pode - (ouça essa palavra) agora verificar se os dados da atividade 

corporal satisfizerem uma ou mais condições estabelecidas pelo sistema de moedas 

criptográficas e conceder moeda criptográfica para o usuário cuja atividade corporal facilita a 

verificação dos dados. 

          Alguns de vocês estão pensando, isto é realmente técnico.  Tenha paciência comigo. Em 

2017, meu filho mais velho começou a me ensinar sobre a tecnologia de cadeias de blocos e 

mineiros de correntes de blocos. Mineração Os mineiros da cadeia de blocos são uma rede de 

usuários com computadores muito potentes em todo o mundo, que estão resolvendo 

problemas matemáticos computacionais muito complexos, usando uma enorme quantidade de 

eletricidade e energia A mineração em cadeia de blocos envolve adição e verificação de 

transações para a cadeia de blocos existentes de transações distribuídas entre todos os usuários 

de uma cadeia de blocos. A mineração envolve a criação de um bloco de transações que não 

podem ser facilmente forjadas. Protegendo a integridade de toda a cadeia de blocos sem a 

necessidade de um sistema central. Estes mineiros de correntes de blocos instalam e executar 

um bloco especial software de mineração em cadeia que habilita seus computadores para se 

comunicar com segurança uns com os outros. Uma vez instalado um computador o software, se 

junta à rede e inicia a mineração de moedas criptográficas, ele se torna o que se chama um nó.  

          Juntos, todos estes nós comunicar-se com um outra e processar transações. Para adicionar 

novos blocos à cadeia de blocos. Deixe-me dizer desta forma.  Tudo é verificado pela solução 
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estes extremamente complicados cálculos matemáticos. E uma vez verificado e autenticado, o 

bloco é então adicionado à cadeia de blocos. Isso é o que é a tecnologia de cadeias de blocos. É 

um sistema de verificação para autenticar e validar que a assinatura nessas transações e que os 

dados são precisos e válidos. OK, pastor JD, com todo o respeito devido, não faz absolutamente 

nenhum sentido. OK, só um momento.  Ajude-me, Senhor, eu tenho pedido durante toda a 

manhã, na verdade, toda a semana. Assim, com a moeda criptográfica, como está neste 

momento, quando uma transação é implementada e alguém quer comprar e vender moeda 

criptográfica, tem que ser validado e autenticado. Portanto, você tem todos esses 

computadores, computadores muito potentes. Você usa muita energia, a propósito.  Eles têm 

que ter e chegar a esta chave, este número a fim de autenticar que os dados são válidos e 

quaisquer que sejam esses dados.  Não tem que ser um criptograma de câmbio de moedas. A 

tecnologia da cadeia de blocos pode ser usado para qualquer coisa que requer verificação. Este 

anúncio da OMS e guia da implementação de uma certificação digital utilizando a tecnologia de 

cadeias de blocos.  

         Você sabe o que é isso?  Eles vão usar essa tecnologia blockchain que está atualmente 

sendo usada com sucesso esmagador, eu poderia acrescentar, no mundo da moeda 

criptográfica. E eles estão querendo utilizar essa mesma tecnologia e eles vão usá-la como um 

sistema de verificação da vacinação. Portanto, não há fraude.  Não há como contornar isso, 

porque uma vez que esse bloco foi adicionado à cadeia, está feito. Está verificado. Você tem 

uma assinatura digital e você é verificado e aguente-se aí em vez disso destes poderosos 

computadores de mineração. Os dados, a moeda criptográfica e sendo premiado com moeda 

criptográfica para resolver estes problemas matemáticos. Bem, este padrão significa que o 

software para fazer isso e a energia para fazer isso está no corpo. Deixe-me dizer isso novamente 

por causa do modo que você está olhando para mim agora mesmo. É por isso, a propósito, que 

a Moderna em seu site na Web chama sua vacina de "software da vida". É um software.  É um 

software.   

         Portanto, agora mesmo com a tecnologia de cadeias de blocos, no que se refere à moeda 

criptográfica, eles têm estes maciços..., a propósito. Você pode comprar um destes e a minar 

moeda criptográfica, se você quiser e tentar ganhar algum dinheiro com isso.  Você vai precisar 

de cerca de 40000 dólares para um computador de nível básico que tem a capacidade, porque 

pela quantidade de computações por segundo, isso é necessário. E quanto mais isso é minado, 

tanto mais complexo ele se torna e quanto mais tempo for necessário.  Agora mesmo, como em 

termos de Bitcoin, leva cerca de 10 minutos, em média para resolver um bloco que é adicionado 

à cadeia. E minar a moeda criptográfica.  Portanto, eles têm estas formas de mineração que são 

basicamente como, você imaginaria, uma fazenda...Mas, estes são computadores nessas 

fazendas, e eles usam grandes quantidades de energia por causa da computação, o que é 

necessário.  

         Bem, você não saberia que a potência e a energia que Deus criou no corpo humano pode 

fazer a mesma coisa?  Só precisamos obter o sistema operacional instalado e depois, uma vez 

instalado...  Bem, temos que conectá-lo à rede. E então, uma vez o software que é instalado no 

corpo e depois está conectado, o corpo, a pessoa está conectada à rede, então o corpo pode 

começar minerando essa moeda. Ah, e a propósito. Vamos te pagar! de acordo com e tudo o 

que eu esqueci de dizer a vocês as letras miúdas aqui, veja ...esta tecnologia de cadeia de blocos, 

esta moeda criptográfica é tal que você será conectado à rede. E se você quiser entrar na loja, 

você tem que ser escaneado.  Primeiro, você tem que ser verificado.  E autenticado.  E então, 

uma vez que você esteja autenticado e verificado, todos esses dados estão nessa cadeia de 
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blocos. Então você vai para a loja para comprar poke de ahi picante. Vai haver poke de ahi 

picante no céu, eu sou estou convencido disso, mas aqui você vai lá dentro e depois você vai até 

o balcão, você recebe, eu quero duas libras, Foodland, dois quilos. Uma libra, não é o suficiente.  

Sem arroz, isso são os carboidratos, que eu não preciso. só me dá o ahi. Então, 2 libras. Você 

sabe, você vai até o balcão e o coloca para que você ver um pouco se você quiser o recheio lá 

dentro. Eles me dão o recipiente, eles colocaram o código de barras ali, e depois vou para o 

caixa.  E ao passar pelo balcão de checkout, eu não tenho um cartão.  Não, eu apenas escaneio 

minha mão.  Ou minha testa. E isso imediatamente...  estes são as blockchains que dizem a esse 

computador se tenho o suficiente para pagar por isso ou na verdade se minha pontuação de 

crédito social não é alta o suficiente, eles podem me envergonhar na frente de todos na loja e 

dizer que temos um problema no balcão número três, você sabe, você não tem o suficiente para 

comprar isto. Você está sendo penalizado.  Por que estou sendo penalizado? Oh, você postou 

informações errôneas nas mídias sociais. Quanto devo ser deduzido?  

          Bem, basicamente tudo.  Assim você pode... Oh, eu sei o que eu farei. vou pedir pra minha 

tia... comprar o poke para mim.  Não, você não pode, porque é a sua identificação digital única. 

Tudo terá uma identificação digital, não apenas todos. Tudo. E essa tecnologia existe hoje em 

dia. Por meio desta tecnologia de cadeia de blocos. Mais uma coisa. Há mais uma coisa. OK, mais 

uma coisa.  Eu estava conversando com meu filho Elias sobre isso. E na verdade temos 

conversado sobre isto há anos sobre este tipo de tecnologia. Isto não é humano.  Na verdade, 

você sabe, se você talvez queira fazer isso. Comece a fazer algumas de suas próprias pesquisas 

sobre a origem, a gênese do Bitcoin. Aparentemente, eles têm este cara, este nome. Ninguém 

o conheceu.  Ninguém sabe se ele existe. Mas aparentemente, ele é o que inventou Tecnologia 

Bitcoin e Block Chain. Meu filho estava me dizendo que isto não é apenas inteligência humana, 

nem é inteligência artificial. Isto é inteligência satânica. Agora, fique comigo nisto, isto é 

realmente importante.  

         Satanás transmitiu a inteligência para a humanidade porque Satanás sabe sobre o genoma 

humano e o DNA. E assim ele transmitiu essa inteligência e esta tecnologia para o homem para 

fins maléficos.  E acredito que foi de lá que isto veio, Inteligência artificial. Eu acho. Meu Deus, 

você está brincando comigo?  Você acha que o homem inventou isso? Agora, estes são 

demônios.  Este é Satanás que transmitiu esse tipo de informação e inteligência ao homem para 

cumprir seu propósito. Qual é o propósito dele?  Para destruir o homem e a imagem do homem. 

Porque a imagem, palavra-chave é a imagem do homem é a imagem de Deus, porque Deus fez 

os homens à sua imagem. É por isso que o anticristo terá sua imagem. E aqueles que o adoram   

o farão à sua imagem. Eles adorarão sua imagem. Veja, Satanás quer destruir o homem porque 

o homem foi feito à imagem de Deus. Como ele vai destruir os homens?  Bem, ele tem que 

alterar o DNA dos homens. Portanto, não há mais humanos. Eles são trans humanos. E, a 

propósito, este é a quarta revolução industrial, o grande reset. -Klaus Schwab-, a quarta 

revolução industrial é fundir o homem com a máquina aqui mesmo, onde agora o homem não 

é apenas homem, mas o homem foi fundido com a máquina conectado à rede.  O DNA humano 

foi alterado. E é por isso que aqueles que recebem esta marca no período de sete anos da 

tribulação estarão condenados, porque eles não são mais resgatáveis, porque eles não são mais 

humanos para redimir, porque Jesus se tornou um homem, plenamente Deus, plenamente 

homem, morreu pelo homem, para redimir o homem. E Satanás sabe disso.  

          Portanto, se ele puder alterar o DNA do homem, ele o fará. Esse é o plano.  É disso que se 

trata.  Vamos voltar para nossa floresta...naquela árvore. Podemos dar um passo atrás? OK. 

Verificação da vacina, mandados de autenticação. Está tudo bem aí na nossa cara, em nosso 



05/09/2021                                                                  8 
 

rosto. OK. Eu ia dar um passo atrás e bem, se isso está na minha cara aqui, você sabe o que isso 

significa. Veja, interessante em nosso estudo em Hebreus, e eu estou quase terminando, e eu 

aprecio sua paciência comigo. Hebreus 11 versículos 1-3. Você conhece estes versos de fé. O 

que é fé? É a substância das coisas esperadas, a evidência disso o que ainda é invisível. Portanto, 

aqui estou eu diante desta árvore feia, e estou começando a bater realmente nesta árvore. E 

você também está agora mesmo, certo. Porque está simplesmente na minha cara e está me 

impedindo de ver a floresta. E se eu quisesse recuar daquela árvore do aqui e agora e ver com 

os olhos da fé o que está no horizonte, OK? Isso muda tudo. Isso muda tudo.  Porque isto está 

na minha cara agora.  E está na sua cara agora, também.  E eu sei o que está por vir, porque 

quanto mais próximo isto está aquela árvore feia, mais próxima está a floresta do 

arrebatamento.  Isto me traz a um círculo completo de como começamos com estas afirmações 

para diferentes grandes quadros baseados na pessoa de Jesus Cristo. O grande quadro para os 

salvos é o arrebatamento iminente da igreja. Não é o quadro geral de sete anos de tribulação. 

Isto porque a Igreja de Jesus Cristo tem que ser removida antes que o anticristo seja revelado. É 

por isso que não estamos nos sete anos de tribulação. Se estivermos na tribulação de sete anos, 

perdemos o arrebatamento. E eu lhes prometo, sob a autoridade da palavra de Deus, não 

perdemos o arrebatamento!  

         Na verdade, se você estiver interessado, no dia 9 de agosto do ano passado, dedicamos 

toda a atualização da profecia a um ensino sobre o arrebatamento. Tem o título de - 

Arrebatamento pré tribulação, prova, comprovação, 7 provas sobre o porquê é que o 

arrebatamento da Igreja de Jesus Cristo deve absolutamente acontecer antes da tribulação de 

sete anos.  Comprovação você pode provar isso nas escrituras. O caso está encerrado.  Tem que 

acontecer antes dos sete anos de tribulação. Caso contrário, apenas damos um passo adiante.  

Caso contrário...E nós temos alguns problemas graves com a infalibilidade da palavra de Deus. 

De fato, Deus nos livre, mas é melhor você começar a rasgar páginas em sua Bíblia, começando 

todo o caminho de volta em Gênesis, a propósito, e depois passando por Exôdo e depois Levitico, 

e depois Números e depois Deuteronomio e depois Josué e depois Juízes. E depois, I e II Crônicas. 

E I e II Samuel.  I e II Reis e Esther e Jó e Salmos e Provérbios e Eclesiastes e Cantares de Salomão 

e Isaías, onde estamos nas noites de quinta-feira, Jeremias até o fim. E você não pode parar no 

final do Antigo Testamento. Você tem que começar de novo, em Mateus.  Comece a rasgar as 

páginas. Marcos, Lucas, João, Romanos.  I Coríntios, II Coríntios. Você tem que tirar a totalidade 

de I e II Tessalonicenses. Você não pode ter isso em sua Bíblia, especialmente I Tessalonicenses.  

Você está brincando comigo?  E depois o Livro do Apocalipse,você tem sérios problemas .Se 

você puder chegar tão longe,  você terá basicamente a capa  e o índice. hahaha porque...  

         Deixe-me só dizer por último.  Agora é a hora e hoje é o dia para levar Jesus às pessoas e 

as pessoas para Jesus o mais rápido que pudermos. Você sabe o que Deus está fazendo? De fato, 

Eu ainda estou orando e buscando o Senhor sobre isso, mas Deus está trazendo pessoas à 

salvação por causa disso nisto e através disto. O diabo tem feito isso para o mal, mas Deus tem 

transformado em bem, para a salvação de muitos neste dia. É por isso que fazemos estas 

atualizações, é por isso que terminamos com o evangelho, é por isso que explicamos os ABCs de 

salvação, apenas uma explicação simples da salvação. O que é o evangelho?  O evangelho é uma 

boa notícia.  A boa notícia é que Jesus veio e ele morreu por você. E ele foi enterrado e ele se 

levantou novamente no terceiro dia. E é ainda melhor porque ele vai voltar um dia. Essa é a boa 

notícia da salvação na pessoa de Jesus Cristo. O que são os ABCs?  Bem, é apenas uma explicação 

simples da salvação. O objetivo é admitir ou reconhecer que você pecou. Veja, a menos que e 

até que você reconheça que você é um pecador, você não está interessado em um salvador. 

Romanos 3 - 10 diz que não há ninguém justo, nem mesmo um em Romanos 3 -23 está o porque.  
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          É porque todos pecaram e caíram sem a glória de Deus. Romanos 6-23 resume tudo. A má 

notícia primeiro com a boa notícia. Quais são as más notícias?  Bem, há uma penalidade pelo 

pecado.  Todos nós pecamos.  Então, qual é a penalidade?  Bem, o salário do pecado é a pena 

de morte. Essa é a má notícia.  Aqui está a boa notícia.  O dom de Deus é a vida eterna. Em Cristo 

Jesus, nosso Senhor.  Como isso funciona? Porque essa pena de morte a que você foi condenado, 

Ele desceu e cumpriu para você, ao invés de você. É isso que a palavra evangelho significa.  Boas 

notícias. Sua dívida foi paga. Você está livre para ir. É isso que a palavra evangelho significa.  O 

B, e isto é central e a chave está em buscar ao Senhor e crer em seu coração que Jesus Cristo é 

o Senhor. Sabe, poderia ser dito que é mais simples do que A.B.C. É tão simples quanto o C.  

         O A é o que lhe traz para o B para buscar e acreditar. E então do B vem o C para chamar é 

a expressão da salvação. Romanos 10, 9 e 10 diz,se você acredita em seu coração que Deus 

ressuscitou Jesus dentre os mortos,  você será salvo. E o C, por último, é para chamar o nome 

do Senhor 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. E aqui está o 

por que. Pois é com seu coração que você acredita e é justificado. E com sua boca, que você 

confessa e é salvo. E por último, Romanos  10- 13, isto sela o negócio. Diz que todos que chamam 

o nome do Senhor serão salvos. É tão simples quanto isso.  Permitam-me pedir com gentileza e 

humildade que você me dê apenas mais alguns minutos para compartilhar com vocês duas 

histórias muito poderosas que recebemos esta última semana? Eu acho que haverá um incentivo 

para você, especialmente para aqueles de vocês que perderam a esperança e seu 

desencorajamento deu lugar ao desespero. Eu lhe digo, ... É tão desolador quando você ouve as 

estatísticas de suicídio. Ainda mais desolador são os jovens, muitos dos quais perderam toda a 

esperança. Bem, esta primeira história é de um membro online que deseja permanecer 

anônimo. 

          Só queria compartilhar algo com todos vocês. Na semana passada, a mãe de meu marido 

foi diagnosticado com câncer.  Ela recebeu o V.(veredito) Ela é difícil e mulher manipuladora que 

o abandonou quando criança. Assim, como você pode imaginar o quão conflituosas suas 

emoções estavam sobre ela dizendo a ele e ela pedindo que tomássemos a frente para seu 

cuidado. No dia seguinte, estávamos programados para fazer uma viagem de cinco horas por 

estrada. Eu estava levando-o para Wilmington, Carolina do Norte, para pegar um veículo e o 

espírito da contenda era tão espesso em nosso carro no início da viagem, nosso ar condicionado 

quebrou. Estava 90 graus naquele momento.  Nosso cão vomitou no pescoço de nossa filha 

autista, e meu marido acabou de explodir.  Ele perdeu a calma e foi muito indelicado com nós 

duas. Ele passou a última semana pedindo desculpas. Preciso lhe dizer algumas informações 

pessoais a meu respeito. Eu tenho lutado com pensamentos suicidas durante os últimos cinco 

anos. O inimigo sussurra no meu ouvido quando estou no meu nível mais baixo. Você não é 

nada.  Você arruína tudo o que toca. Todos estariam melhor sem você. Oro para que fique livre 

e já entreguei ao Senhor. Mas às vezes ainda tenho dificuldades. Bem, paramos num restaurante 

para limpar tudo, e eu sentia o inimigo gritando no meu ouvido. E eu comecei a acreditar em 

suas mentiras. Eu até comecei a planejar como eu acabaria com isso.  

         Muito bem.  Mas Deus, não estou brincando com você. Eu olhei para cima e bem na frente 

estava um cartaz que dizia que Jesus está vindo.  E tinha o ABC da salvação e seu website.  Foi 

apenas o empurrão que eu precisava para repreender o inimigo e lembrar que o Senhor está no 

controle e que ele nunca me deixou ou me abandonou.  E eu nunca deveria ouvir as mentiras 

do inimigo e que Jesus está chegando em breve. Eu sei quem você e seu pessoal deve estar tão 

cansados deste espetáculo, mas saiba que sua igrejinha está fazendo o trabalho do Senhor, 
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levantando os olhos dos cansados, colocando nosso coração em Jesus. Deus abençoe a todos 

vocês.  Quero agradecer a quem quer que tenha sido que colocou aquele cartaz na Carolina do 

Norte.  Deus sabia o momento exato. E eu também quero aproveitar esta oportunidade e dizer, 

se você, como esta preciosa irmã em Cristo permitiu que o inimigo fizesse isso com você Talvez 

você esteja aqui hoje, eu não vou olhar para ninguém.  Eu vou olhar para baixo. O Senhor olha 

para o coração. O Senhor sabe que seu coração ainda não está lá.  Jesus é a resposta.  Essa não 

é a resposta.  Jesus é a resposta.  A segunda vem de Beth Koskela. Espero pronunciar seu nome 

corretamente. 

          Ela escreve: "Olá. Eu moro no sul da Califórnia e sou um membro online de sua 

congregação. Queria compartilhar uma breve história com você.  Minha filha adulta teve que 

levar sua criança pequena para o PS local por causa que a criança estava letárgica e fraca. Minha 

filha suspeitava que era devido à desidratação. Quando minha filha entrou no PS, eles 

imediatamente lhe perguntaram se ela tinha sido vacinada. Minha filha disse que não.  Eles 

então lhe disseram que ela não poderia entrar no PS sem máscara. Eles foram muito hostis com 

minha filha e meu neto. Minha filha estava muito preocupada e ansiosa. Ela e meu neto foram 

para o banheiro antes de ser visto pelo médico. E o ABC da salvação estava gravado na parte de 

dentro do banheiro   e tinha seu nome nele. Quem quer que tenha colocado isso no banheiro 

na Califórnia do Sul, foi por isso que você escolheu aquele banheiro. Você provavelmente o 

colocou em todos os banheiros.  Louvado seja o Senhor! Mas esse banheiro em particular, ela 

continua, assim que minha filha viu a mensagem, Ela sabia que era um sinal de Deus que ela e 

meu neto seriam protegidos e que Deus estava com eles. O medo de minha filha se foi enquanto 

ela se descontraía e em paz enquanto estava no PS ela foi repetidamente solicitada a permitir 

que fizessem o teste no meu neto para o Covid. Minha filha disse que não e não consentiu com 

esse teste. Eles enviaram vários enfermeiros e médicos que queriam testar meu neto. Minha 

filha não parava de dizer, não, eu não autorizo. Os médicos e enfermeiros estavam mais 

preocupados sobre testes para Covid do que tratar meu neto da desidratação severa. Os 

médicos finalmente puseram meu neto no soro e nosso neto ficou estável devido à hidratação. 

A enfermeira disse a minha filha que seu hospital estava cheio e que meu neto deveria ir a um 

hospital infantil e que ela precisaria ser testada para a Covid pois eles iam fazê-la ir em um 

helicóptero pois todas as ambulâncias estavam ocupadas. Minha filha disse, não, ela não 

consentiu com o teste Covid, e a enfermeira ameaçou chamar o Serviço de Proteção à Criança. 

Minha filha disse a ela que eles poderiam levar meu neto de ambulância para o hospital infantil, 

mas que ela não permitiria o teste Covid. Os médicos e enfermeiros finalmente desistiram e 

permitiram que nosso neto fosse transportado para o hospital via ambulância enquanto seus 

pais dirigiam seguiam de carro.  

         Queria estar no assento do motorista daquela ambulância. Uma vez no Hospital Infantil, 

médicos e enfermeiros estavam pressionando para o teste Covid novamente. E minha filha 

disse: não, eu não autorizo. Após um curto período de tempo, os médicos e enfermeiros 

pararam de perguntar e começaram a tratar nosso neto pela condição que o tinha deixado 

doente, não Covid. Nosso neto foi liberado do hospital após alguns dias e voltou a ser uma 

pessoa normal, uma criança saudável. Louvado seja Deus. Minha filha obteve sua coragem de 

Deus e estava caminhando em sua verdade. Eu só queria compartilhar esta história encorajadora 

com você e com outros. Deus o abençoe. Quero dizer uma última coisa e então estaremos todos 

prontos. E eu aprecio sua paciência. As pessoas que estão ficando doentes por causa dessa 

máscara. Espero que você saiba que não lhe estão dizendo isso.  Vamos falar sobre a máscara 

apenas brevemente, OK? E nós temos os dados.  Tudo isso pode ser baixado no site. Mas quando 

você usa uma máscara por um longo período de tempo, você está destruindo seu sistema 
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respiratório e você está destruindo seu sistema imunológico. Você não pode respirar seu próprio 

ar por longos períodos de tempo. Destruirá seu sistema imunológico e você vai desenvolver uma 

doença pulmonar e uma pneumonia. Para não mencionar todo o resto.  Vamos falar sobre esta 

chamada vacina. Começou, digamos, em janeiro, apenas para fins de discussão sob a bandeira 

da Operação Velocidade Warp. Aqui estamos há nove meses.  Cerca de três meses depois, 

começamos a escutar de especialistas que realmente sabiam do que eles estavam falando. E 

eles estavam dizendo que, dependendo do genoma e uma miríade de fatores, será apenas uma 

questão de tempo antes que este M RNA seja replicado em cada célula do corpo para alguns 

será mais rápido do que para outros. Mas eventualmente, uma vez que isso seja replicado em 

cada célula, o corpo, os órgãos internos fecham e o jogo acabou.  

         Já estamos começando a ver isso acontecer.  Então estes números que você está sendo 

informado, estes hospitais que estão cheios, não estão citando - "não vacinados". Eles são os 

vacinados.  Damos um passo adiante.  Tenha paciência comigo, por favor.  Esta é uma grande 

questão.  E eu estive realmente nesta última semana, apenas realmente falando com o Senhor 

sobre isso.  A transmissão através da proteína spike daqueles que tomaram a vacina é o que está 

nos deixando doentes. Acho que disse isto na semana passada, vou dizer novamente esta 

semana. Ninguém jamais adoeceu nesta igreja por causa desta igreja, de estar nesta igreja. Você 

já quis saber por que? Bem, antes de mais nada, é o Senhor.  Mas em segundo lugar, nós 

abraçamos e beijamos e babamos um no outro. Você sabe o que isso faz, a propósito, certo?  

Você pode fazer sua própria pesquisa.  Ele libera esses hormônios e produtos químicos e 

impulsiona seu sistema imunológico. Isolamento. Isso vai matá-lo.  Vai matar você. E depois não 

se consegue respirar.  Bem, como isso ajuda? a expulsão do oxigênio? E depois não se pode 

cantar!  Basta fazer uma pequena pesquisa sobre cantar. Você sabe qual é a única vez que você 

está usando...   

         Estou indo muito longe.  Estou quase terminando.  Este será meu encerramento definitivo.  

Quando você canta, você está usando ambos os lados de seu cérebro. Deus nos criou para a 

adoração. O que você acha que estaremos fazendo por toda a eternidade? Nós vamos cantar, 

adorando-o diante do trono. Não, não cante. Atire em mim agora. Eu não posso cantar? não.  

Não posso respirar? Não, eu não posso sair? Não. Eu tenho que ficar isolado. Sim.  Tudo sozinho. 

Sim.  Use uma máscara. Sim.  Bem, você está basicamente fazendo tudo para me matar.  É o 

chamado tiro final, tiro da morte.  é a chamada vacina, como é chamada. Só estou dizendo, sabe, 

eu tenho asma.  Eu tenho alergias. e, se alguém tivesse que ficar doente, seria eu. Mas, sabe, se 

eu tiver que usar uma máscara, antes de tudo, eu encontrei, eu provavelmente não deveria dizer 

isto, mas eu encontrei uma máscara que você pode realmente respirar com ela. Não, estou 

falando sério.  Entrei na Costco e estava vestindo uma dessas, você sabe, máscaras. E eu, eu 

estava correndo através dos corredores porque eu estarei lá dentro por um certo período de 

tempo de estar em dificuldade respiratória. 

          Então eu vou descer um corredor onde não havia ninguém que na Costco, (...), sempre há 

alguém. Então, levamos para casa e colocamos de volta, pegamos mais algumas coisas.  

Colocamos no carrinho sim, certo. Na verdade, eu uma vez, foi tão ruim eu tive que deixar meu 

carrinho, ir lá fora, respirar, voltar a entrar para que eu pudesse dar uma olhada. Eu não ia 

conseguir.  Sabe, eu peguei esta máscara.  Vem me ver depois disso?  Na verdade, não me veja 

depois disso porque...  Mas, assim eu a usei a última vez que fui para Costco. Esqueci que a tinha 

vestido. O único motivo pelo qual me lembrei que estava usando uma máscara foi porque eu 

tive uma coceira pus a mão. Muito bem. Eu pensei ... Estou de máscara! Coloque essa coisa de 

volta hahaha. Consegui respirar! E aqui está a outra coisa, também.  Você sabe, quando você 
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está falando através destas coisas, você sabe, eles estão lá embaixo fazendo estas conferências 

de imprensa. Mais vale se já for tarde demais. Eles estão realizando estas coletivas de imprensa.  

Você assistiu a essa coletiva de imprensa todas as sete horas?  E eles estão falando de regras.  

Sim. Oh, oh, oh, oh. O que você diz? OK. Eu realmente o fiz.  Então, por que você não se levanta? 

A equipe de adoração virá aqui para cima.  Talvez seja bom terminar com uma gargalhada. O 

humor, você sabe, também é medicinal. E, a propósito, se você notar, não se pode ver um sorriso 

no rosto de uma pessoa quando eles usam uma máscara. Eu sorrio para as pessoas e elas olham 

para mim como se eu estivesse sorrindo para você.  OK, última coisa.  

         Eu fiz estudos sobre isso quando nossos filhos nasceram. Eles têm que ver, para seu 

desenvolvimento cerebral, as expressões faciais.  Eles têm que ver o rosto inteiro da mãe em 

particular para que seus cérebros se desenvolvam. Nós estávamos fazendo tão bem, quero 

terminar com esse. Sabe de uma coisa? Jesus está chegando. Ele está chegando. Pai do céu, 

muito obrigado por isso, antes de mais nada, a paciência por parte de seu povo nesta, sua igreja 

e. Senhor, eu apenas... Quero pedir-lhe que venha Jesus rapidamente. Porque olhando para o 

que está acontecendo, eu não sei quanto tempo isto pode continuar. Eu sei que há muitos, talvez 

até alguns aqui hoje na igreja, mas certamente online que não sabem o quanto mais de tempo 

eles podem continuar. E assim, Senhor, eu só oro para que hoje ele o Senhor os levante, renove 

suas forças e os ame. E para qualquer pessoa que nunca invocou Seu nome, ou acreditou em 

você. Eu oro para que hoje seja o dia de sua salvação em nome de Jesus. Amém.  


