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  Atualização da Profecia Bíblica – 12 de setembro de 2021 
O que Deus está fazendo 

JD Farag 
 

 

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

serviços. O primeiro dos quais é nossa atualização da profecia bíblica E o segundo serviço é na 

verdade nosso estudo - verso por verso através da palavra de Deus.  E estamos atualmente 

passando pelo incrível livro de Hebreus. Vai ser Capítulo 11 versos 4 - 6. E nós vamos olhar para 

o que agrada a Deus. Mas ao fazer isso, também vamos responder à pergunta do que acontece 

quando realmente o fazemos. Por favor, Deus, isso vai ser ao vivo às 11h15 horário do Havaí. 

Nós o encorajamos a participar conosco nesse horário. Também, para aqueles de vocês que 

estão no YouTube ou no Facebook, nós realmente o encorajamos a ir diretamente à JDFarag.org 

para a totalidade não censurada, ininterrupta da atualização de hoje. Então você pode fazer isso 

neste momento, se você desejar. Muito bem, vamos ao que interessa. Caramba!  Ei, você terá 

que se aguentar comigo hoje.  

         Quero falar com você sobre o que Deus está fazendo, mas também quero ouvir de vocês 

sobre o que Deus está fazendo. Vou explicar mais sobre isso no final. Mas por enquanto, Eu sinto 

que depois de passar algum tempo buscando o Senhor, esta foi a direção a qual ele me mandou 

seguir, ou seja, sobre como é que tudo que está acontecendo no mundo hoje é destinado ao 

mal.  Mas Deus está transformando isso em bem. Este é Gênesis 50 - 20 meu versículo favorito 

e toda a Bíblia, junto com todos os meus outros versos favoritos em toda a Bíblia. Mas este é 

particularmente para hoje, de qualquer forma. José está falando com seus irmãos. Está gravado 

lá em Gênesis 50-20  e ele diz a seus irmãos. Mas quanto a você, você procurou o mal contra 

mim.  Mas Deus. Oh, eu amo essas duas palavras. Eu amo essas duas palavras.  Eu lhe disse que 

adoro essas duas palavras?  Você sabe por que eu amo essas duas palavras? E você também. 

Tenho certeza, porque essas duas palavras mudam tudo. Mas Deus transformou isso para o bem 

a fim de realizá-lo para este dia, para salvar muitas pessoas vivas.  

         Agora, é importante para entender tudo que tinha acontecido a e contra José até este 

momento quando ele diz isto a seus irmãos, isso explica, de certa forma como é e porque é que 

José foi capaz de suportar todo o mal contra ele pelo que acabaria sendo cerca de 17 anos, não 

meses, anos. Tudo começou em Gênesis 37 com o que Deus lhe mostrou em dois sonhos, nos 

quais ele foi realmente repreendido por seu próprio pai, Jacó. E você tem que entender que 

nessa cultura, para ser repreendido por seu pai, foi quero dizer, não é como hoje. Digamos 

assim.  Depois de seus sonhos com seus irmãos veio a traição por parte de seus irmãos, que o 

deixaram em um poço para morrer. E então eles planejaram sua mentira ao pai deles, Jacó. No 

entanto, a oportunidade se apresenta para que eles o vendam como escravo, o que em última 

análise leva José para o Egito. Ele é então colocado a cargo da casa de Potifar e a esposa de seu 

chefe constantemente, alguns acreditam que até mesmo diariamente, o seduzia e tentava-o 

sexualmente, mas em vão.  Em um determinado dia, ela manda todos os criados embora, então 

ela está sozinha com ele, depois tenta seduzi-lo, mas ele foge dela depois de deixar seu casaco, 

ela usa isso contra ele e falsamente o acusa de tentativa de estupro, o que o coloca em uma 

masmorra.  

         Eu vejo as coisas dessa maneira porque a prisão era um calabouço que você era enviado 

para morrer. Enquanto lá, ele encontra dois homens, carinhosamente referidos como o padeiro 
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e o mordomo, ambos têm sonhos. Hmm. Que coincidência!  Acontece que José pode interpretar 

os sonhos. E ele o faz. No entanto, ele é então deixado e esquecido depois de ter interpretado 

seus sonhos. E mais dois anos se passam e depois você sabe disso... alguém mais tem alguns 

sonhos, dois sonhos, para ser exato. Quem teve os sonhos? Oh! o faraó. Uau. Que coincidência.  

Por acaso conheço um cara que pode interpretar esses sonhos. Faraó - Vá buscá-lo! Assim o 

fazem. Ele é lembrado por interpretar sonhos na prisão e faraó manda buscá-lo para que ele 

interprete seus sonhos, o que José faz. E então quando José interpreta os sonhos do Faraó sobre 

os próximos sete anos de fome! Eu disse sete... você percebe o quanto sou cuidadoso agora 

quando eu uso minhas mãos, porque, você sabe, é um costume em meu país. Conversamos com 

nossas mãos, você sabe, então... mas eu tenho que ter cuidado porque eles realmente têm 

vídeos. Não os procure!...de mim, você sabe, aparentemente fazendo sinais manuais do diabo. 

Você sabia disso? Sim.  Por isso, agora sou muito cuidadoso. Por isso, uma vez eu fiz este sinal 

(com a mão). Isto é um "shoka".  De qualquer forma, estou divagando.  Desculpem. Sete anos 

de fome! 

          E depois que ele interpreta estes sonhos, o Faraó faz dele o homem mais poderoso do 

Egito. Tudo está indo perfeito. De acordo com o plano profético de Deus, exatamente como 

Deus disse que faria quando cerca de 17 anos antes, ele deu esses sonhos a José e por 17 anos 

ele está se preparando para José, aquilo para o que ele está preparando para José. E aqui está. 

Após o armazenamento durante os sete anos de abundância. Os sete anos de fome acontecem.  

E é tão ruim que o pai dele envia seus filhos, os irmãos de José, ao Egito para obter alguns grãos. 

Você sabe como tudo isso aconteceu naquele momento. Interessante. No que diz respeito a 

Jacó, José está há muito tempo morto. Eu sugeriria que ele ainda está de luto por José. Pensando 

que ele perdeu seu filho. E ele não tem ideia do que o espera, apesar de pensar, até mesmo 

dizer, e está gravado para nós na narrativa. Tudo está contra mim.  Se ele tivesse semanas como 

essa onde tudo está contra você. Bem, depois de uma série de eventos indo para frente e para 

trás, eles viajaram de volta ao Egito e seus irmãos aparecem e José ainda não sabia que ele é 

irmão deles até que, finalmente, ele não pode não consegue mais segurar. Ele tenta se 

desculpar. Ele vai para outra sala e está lamentando e chorando tão alto e eles o escutaram. E 

finalmente, ele apenas sai e revela para eles, eu sou José. E é meio interessante porque sua 

primeira resposta e eu, eu posso ver porque seria assim ... eles estavam aterrorizados porque 

você tem que entender que tudo o que José teria que fazer nesse ponto era apenas, quero dizer, 

ele só teria que estalar seus dedos. Ele poderia apenas, você sabe, levantar as sobrancelhas, 

como nós fazemos aqui. E suas cabeças seriam cortadas.  E eles sabiam disso, a propósito.  

         Mas não é isso que ele faz.  E a razão pela qual não é isso que ele faz é porque José sabe o 

que cada um de nós aqui hoje e assistindo online precisamos saber. E isso é que, sim, você quis 

fazer isto para o mal. Mas Deus está trabalhando nos bastidores, coreografando os passos, 

orquestrando todas as circunstâncias. E como só ele pode, ele está trabalhando para que seja 

de uma vez por todas. Avançando rapidamente para nossos dias, tudo o que está acontecendo 

agora é destinado ao mal. E quando eu vejo o mal, eu quero dizer o mal. Eu estava 

compartilhando na quinta-feira à noite, estamos em Isaías e eu estava compartilhando sobre 

como eu tenho estado especificamente orando ultimamente. E minha oração tem sido esta - 

Senhor, por favor contenha o mal e sustente os justos. Este é o capítulo dois de II 

Tessalonicenses, onde nos é dito que, com tanto que o que restringe restrinja e isso é o que está 

acontecendo neste momento, a propósito. Pense sobre isso. Deixe isso entrar por um momento. 

O mal está sendo contido neste momento porque o que restringe ainda não está fora do 

caminho. E olhe para o mal!  Você consegue imaginar quando o que restringe for tirado do 

caminho e a igreja for removida no arrebatamento?  Eu não posso nem mesmo imaginar isso!   
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            O mal sem controle naquele momento. Mas isso ainda não está como está neste 

momento.  O repressor está reprimindo o mal. E em harmonia com a contenção do mal, ele está 

sustentando os justos. Ambos, a propósito.  Ao reprimir o mal o que significava para o mal, Deus 

está mesmo agora trabalhando para o bem. Vou levar isto mais longe e dizer que ele também 

está trabalhando pela salvação. Não saberemos, deste lado do arrebatamento, quantas pessoas 

estão sendo salvas enquanto falamos, por causa deste mal! Está levando as pessoas a Jesus 

Cristo Multidões.  Isso não teria acontecido de outra forma. Se não fosse por isso, que foi feito 

para o mal. Deus está salvando pessoas vivas a salvação de muitas pessoas nos dias de hoje, e 

ele também está trazendo pessoas de volta a Jesus, aqueles que se desviaram. Eu estava 

pensando em Davi, o doce salmista de Israel. Mal posso esperar para conhecer esse homem.  Ele 

escreve de forma muito aberta, muito honestamente, muito francamente, como é que foi isso 

se não fosse Deus o afligindo... Ele teria se desviado e ele está na verdade nos Salmos 

agradecendo a Deus por tê-lo afligido. Obrigado, Senhor, pela aflição, porque se o Senhor não 

me tivesse afligido, eu teria me desviado.  

           Percebo que Romanos 2 -28 é um verso muito conhecido, todos nós o conhecemos. Nós 

o cantamos, memorizamos citamos. Nós o compartilhamos. Mas há uma palavra nesta 

promessa, na palavra de Deus que eu gostaria de chamar sua atenção, e é a palavra não, não. 

Sabemos que Deus trabalha em todas as coisas juntas para o bem Não é " Nós esperamos com 

certeza". Nós realmente desejamos. Não! Nós sabemos! como você sabe?  Porque Deus pode. 

Deus é capaz e Deus pegará o mal e fará o bem. Não importa quão ruim seja, não pode mudar 

como Deus sempre é bom. Essa dificuldade, essa aflição, aquele julgamento, aquela tribulação 

não vai e não pode ter a palavra final em sua vida. Não pode. Deus terá a palavra final. Você 

pode imaginar, José, por 17 anos como tudo isso está acontecendo? Quero dizer, exatamente 

quando você pensa, ei, cara, talvez haja luz no final deste túnel, como dizemos, e desta vez, não 

é um trem de carga, ele consegue um bom emprego com um bom patrão e ele tem esta esposa.  

E então, de repente, ele se vê em uma masmorra onde ele é deixado a apodrecer. Ele está 

familiarizado com este lugar.  Quando estávamos passando por Gênesis, isto foi há muitos anos, 

e agora eu nunca esquecerei o detalhe na narrativa quando o atiraram naquele poço.  Shh. José 

chorou, ele chorava em voz alta e gritava, por que você está fazendo isso comigo?  Você pode 

imaginar apenas em todos os momentos onde José poderia tão facilmente estar propenso a 

duvidar no escuro o que Deus lhe mostrou na luz quando Deus lhe mostrou naqueles sonhos, 

que ele ia exaltá-lo neste lugar? Quer dizer, 17 anos é muito tempo.   

         Vamos apenas colocá-lo em perspectiva.  Já estivemos nesta crise. Vou chamá-la assim por 

mais de 17 meses.  Não estamos falando de meses.  Estamos falando de anos.  Então, como é 

que José foi capaz de se manter firme e não ceder ao desespero, na dúvida? Porque ele sabia 

que...ele sabia se você fosse perguntar a ele, como você sabe, ele responderia, Eu sei porque 

Deus me disse é por isso que eu sei. E Deus me prometeu.  É por isso que eu sei.  E Deus não 

pode quebrar uma promessa. É por isso que eu sei.  Porque Deus me deu sua palavra. É por isso 

que eu sei.  E Deus não pode voltar atrás em sua palavra. É por isso que eu sei. Mais alguma 

pergunta? Não, está bom.  Então, isso responde minha pergunta.  Muito obrigado.  Agora temos 

aqui um problema. Porque José sabia que Deus o faria.  O que ele não sabia era como Deus ia 

fazer. Ele também não sabia quando Deus ia fazer isso ou da maneira que Deus ia fazer isso.  

Mas pela fé, ele sabia que Deus ia fazer isso. E isso não é um problema para nós?  Talvez eu fale 

apenas por mim mesmo, mas eu meio que quero saber quando. E... neste momento, seria bom 

Deus agora seria realmente um bom momento, Deus, porque está meio que saindo do controle, 

Deus. E nós temos que avisá-lo.  Como se ele não soubesse.  É como se ele não soubesse, oh, 

uau, eu não sabia! Onde foi isso?! Deus o fará, e ele o fará à sua maneira e no seu tempo e por 
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sua glória.  E não é uma questão de se ele o fará.  É quando ele o fará e quando, não se ele fizer, 

e ele fará ele o faz de tal forma que nunca poderíamos tê-lo imaginado fazendo isso. Eu sei que 

isto é um choque.  Há uma razão para isto. Certo.  E a razão é porque os caminhos de Deus não 

são os nossos caminhos. Eu sei. Chocante, certo?  Que os caminhos de Deus não são os nossos 

caminhos. Seus pensamentos, não nossos pensamentos. Você poderia imaginar se eles fossem?  

Você imaginaria se a maneira como Deus pensa fosse a maneira como você pensa? O que você 

acha? Nada bom. Os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus infinitamente mais altos além 

de nosso entendimento.  Quem conhece a mente do Senhor?  

         A razão pela qual eu queria começar desta forma é porque dos muitos paralelos aos nossos 

dias com tudo o que está acontecendo no mundo de hoje, principalmente de estarmos na 

cúspide da tribulação de sete anos/ fome a propósito, há aqui alguma tipologia.  Eu nunca vou 

deixar passar uma oportunidade para destacar a tipologia na escritura. A fome de sete anos, um 

tipo de tribulação de sete anos, José, um tipo de Jesus Cristo. E é aqui que se torna bom.  José 

toma uma noiva gentia. Pré-fome. Somos nós! José salva seus irmãos, Israel no meio dos sete 

anos de fome. Esse é o momento.  Assim como Jesus salva Sadraque, Mesaque e Abednego da 

fornalha sete, sete vezes mais quente!  Eu gosto disso. Número sete, o número de conclusão. E 

é a conclusão das semanas da profecia de Daniel, a septuagésima semana que resta. Não há 

problema. Por que não? Você tem o arrebatamento da tribulação em todo o Antigo Testamento. 

Vou lhe dar apenas três. OK. Você tem pré-inundação, pré-fome e pré-fornalha. Tem uma ligação 

aí, não tem? A propósito, pré-inundação quando estávamos hoje em Hebreus, começa o escritor 

de Hebreus com o Salão da Fé. Ele vai falar primeiro sobre Abel, mas depois ele vai falar sobre 

Enoque. Lembram-se de Enoque?   

         Bem, você provavelmente não se lembra porque ele caminhou com Deus e depois sumiu, 

pois Deus o levou, arrebatou-o pré-inundação um quadro, um tipo de igreja, Noé e sua família, 

um tipo de Israel. Eles vão para o dilúvio, na tribulação, e são salvos no meio de e para fora dessa 

tribulação dilúvio. Há um detalhe muito interessante nesse relato.  Novamente, quando 

estávamos em Gênesis, eles estavam fechados na arca por sete, sete dias antes da chuva cair! 

Tudo isso é de arrepiar.  Bem, não é? Enoque, pré-dilúvio. José, noiva gentia, pré-fome Daniel, 

pré-fornalha, exaltado a uma alta posição antes da fornalha sete vezes mais quente e ardente. 

Agora, aqui é exatamente onde estamos no momento. Agora mesmo, nós estamos, quero dizer, 

não tenho usado essa palavra há muito tempo, então vou usar... por um triz E sim, por muito 

pouco!  Estamos na cúspide do início da tribulação de sete anos, mas o arrebatamento da Igreja 

de Jesus Cristo deve acontecer antes. Então, se estamos tão perto dos sete anos da tribulação e 

o arrebatamento é anterior, quão próximos estamos?  Estamos tão perto... 

          Bem, é por causa disso que Deus está fazendo tudo isso e Deus está conduzindo as pessoas 

a si mesmo para serem salvas. E é sobre isso que eu quero expor. Mas para fazer isso, vamos 

terminar a live neste momento. Isso lhes deu um susto, não foi? Desculpe.  Vocês são ótimos aí 

atrás.  OK, antes de saltarmos para isto, há uma questão que preciso responder a respeito da 

máscara que mencionei na semana passada. Oh, meu Deus.  Eu fui inundado por e-mails. JD! 

Bem, onde posso conseguir essa máscara? Bem, aqui está bem aqui.  Incluímos um link a esta 

máscara de nuvens aqui retratada. É um link da Amazon.  Tenho certeza de que existem outros.  

Mas esta é a máscara que eu uso que eu posso realmente respirar.  E eu teria um ataque de 

asma... É uma máscara Cloud.  E aqui está o teste decisivo, a propósito, quando se trata de 

máscaras, se você quando você inspira, chupa a máscara, isso significa que você não consegue 

respirar.  Eu não vou entrar nessa coisa toda da máscara, de qualquer maneira. O link está lá, se 

você estiver interessado.  Essa é a máscara.  Por favor, saiba que não há nada nisto para nós. E, 
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a propósito, este é provavelmente um bom momento como qualquer outro para dizer que nada 

do que fazemos tem um custo. Tudo é... o que eu quero dizer, não temos nada à venda. Nada 

disso. Nós não temos.  A propósito, para aqueles de vocês que estão online, não recebemos 

sequer uma oferta. Não há nada de errado com isso.  Mas logo quando começamos a igreja, eu 

realmente senti que o Senhor não queria que fizéssemos isso.  E por todos estes anos, nunca 

fizemos isso. E como Deus tem provido abundantemente. E isso é porque vocês são 

maravilhosos ofertantes, alegres doadores, OK? Isto me leva ao assunto em questão.  Você 

concorda com isso...  a intensidade e a gravidade do mal que está agora sobre nós é, em última 

análise, eliminar-nos? Com isso, quero dizer, agora é chegado o ponto onde a habilidade de cada 

um para se movimentar no dia-a-dia, a vida é baseada no status de vacinação de uma pessoa.  

         Agora, para aqueles de nós aqui no Havaí a partir de amanhã. Você sabia disso?  Você não 

pode entrar em um restaurante e comer naquele restaurante dentro do restaurante ou fazer 

exercícios naquele ginásio a menos que você tenha provas de vacinação ou testes negativos. A 

propósito, os testes negativos já não estão valendo. Não tenho nenhum problema com os 

ginásios porque eu não faço exercícios.  Você pode notar... Mas os restaurantes oh...oh... Não! 

Pra você só entregar em casa! você não está vacinado!  ...  Sinto muito, isso não estava em 

minhas anotações, mas estava em meu coração, obviamente. Não, mas sério...  você sabe, 

estava pesquisando pelos meus arquivos esta última semana. E em janeiro, eu fiz uma 

atualização, na verdade duas atualizações, e formatei num tipo de pergunta e resposta, você 

sabe, um tipo de faq - perguntas sobre a vacina, porque ela tinha acabado de sair, e as pessoas 

começavam a questionar. E assim uma das perguntas e este é o mês de janeiro deste ano, 

portanto, há nove meses, OK. E uma das perguntas foi, você acha que eles exigirão as vacinas? 

Estou lendo minhas anotações...  E me perguntei, como vou responder?  Bem, eu disse, sim, 

absolutamente que sim. O que eu não sabia era o quão cedo eles o fariam.  

         Tenho que confessar que eu realmente não acreditava que isso aconteceria tão 

rapidamente. E depois, para piorar ainda mais a situação há uma censura e um encobrimento 

do que realmente está acontecendo.  Desde que foi lançado e agora que foi mandado, isso é um 

nível totalmente novo.  O que eu estou vendo é provavelmente o que você está vendo, e isso é 

confusão. E nós sabemos quem é o autor de confusão. E, além da confusão, os relatos que 

ouvimos sobre tudo o que está acontecendo ao redor do mundo criam muito medo. Eu o vejo e 

vejo assim...  A confusão é o que alimenta o medo. Não é preciso procurar mais além do que os 

relatórios de igrejas queimadas no Canadá, construção de campos de concentração na Austrália, 

e, pior ainda, um mal impensável que está ocorrendo no Afeganistão. Só para mencionar alguns.  

E então você tem o mal absoluto e o caos aqui nos Estados Unidos, que na verdade é o plano 

maligno que é destinado ao mal.  Em virtude do mal, trazendo a ordem ao caos, através do 

anticristo. Ainda na semana passada, passei mais tempo do que costumo, passando por 

inúmeros relatórios. E descobri que meu coração e minha mente começavam a ser preenchidos 

com medo, Estou lendo sobre igrejas sendo queimadas e derrubadas no Canadá, os irmãos e 

irmãs em Cristo estão indo para o subsolo no Canadá.  

         Vejo o vídeo destes campos de concentração que estão sendo construídos na Austrália. E 

eu já sei que o CDC tem campos sendo construídos e já alocados aqui na América. E então meu 

coração não aguenta quando eu ouço sobre o que está acontecendo a nossos irmãos e irmãs 

em Cristo no Afeganistão. E eu fiquei cheio de medo, e o Espírito Santo simplesmente parou-me 

e me lembrou que se a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, então não é lógico que 

assim também o temor venha pelo ouvir e ouvir o mundo?  Então, cara, eu só fui para a Palavra 

e eu fiquei pensando, sim, isto é maligno! Eu sei, mas sim, Senhor, não, você tem que fazer isso!  
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E foi praticamente instantânea a mudança em meu coração, porque Deus não nos deu um 

espírito de medo. De repente, esse medo foi substituído pelo poder do Espírito Santo e o amor 

do Espírito Santo e a mente disciplinada. a propósito, que algumas traduções trazem - poder do 

amor em uma mente sadia. No original, traz consigo a ideia de uma mente disciplinada. Pense 

assim.  Você sabe como disciplinamos nossos filhos.  Precisamos disciplinar nossa mente para 

não deixá-los escapar com isso. Sente-se, mente! nós precisamos de você. tempo esgotado, 

mente, porque você tem que levar cada pensamento cativo na obediência de Cristo, hein? E o 

inimigo não é realmente bom quando se trata disso? Oh, ele foi recebido com sucesso 

esmagador. Eu amo essa palavra. Esmagamento.  É preciso incluí-la nestas atualizações sempre 

que posso. Sucesso esmagador!  Porque, veja, ele nos levará tão longe pelo caminho do medo, 

se o deixarmos. E então vai parecer e soar como - E se?  E se? E você é diz, oh, não, eu sei. E se? 

E então você preenche os espaços em branco.  

         A próxima coisa que você sabe, você está paralisado de medo. E o inimigo te colocou 

exatamente onde ele quis. Você sabe, você disciplina sua mente. Você diz, você sabe, nos 

Salmos. Falando em Davi, estou pensando no Salmo 42, 43. Muitos acreditam realmente em um 

salmo, mas esse é apenas um de vários onde Davi, não é conversa própria isso é diferente.  Isto 

é falar consigo mesmo.  Ele está falando consigo mesmo.  Eu sei que eles têm termos clínicos 

para as pessoas que fazem isso, mas no sentido santificado, ele está dizendo a si mesmo, falando 

consigo mesmo, dizendo: "oh alma", Oh minha alma, por que está tão desanimada? Por que 

está em tal desespero? Pois você, somente têm motivos para louvar ao Senhor. Sim!  é mais ou 

menos como, você sabe, você precisa ter uma conversa com você mesmo. Sente-se. Rapaz, 

preciso conversar com você. O que você está fazendo?  O que você está pensando? Certo.  Então, 

me ocorreu isso.  Sim, não é de se admirar que eu tenha tanto medo estou ouvindo o mundo. 

Desligue as notícias.  Não, estou falando sério!   Oh, escute você, pastor. O roto falando do 

rasgado! Pregai a vós mesmos.  OK, eu fiz isso, eu fiz. E, a propósito, eu não vou... E digo isto 

com todo o devido respeito e eu não pretendo escapar...   

         Espero que ... Espero que você ouça meu coração quando eu digo isto. Eu não ouço as 

notícias locais. Porque tudo isso é mentira. E eu sei disso em primeira mão, porque os números 

estão mostrando na tela. E mais uma vez, quero dizer o seguinte com todo o respeito devido, 

eu sei que temos irmãos e irmãs que trabalham nessas áreas, mas os números que estão 

aparecendo   nas telas são enganosos. Esses não são os números reais.  Eu tenho números 

factuais. Então eu desliguei. Abri os meus ouvidos para ouvir o que o espírito estava dizendo. 

Sabe, não é preciso muito. A fé entra e o medo sai. E então, quando comecei a buscar o Senhor 

a este respeito, eu senti do Senhor que todos nós precisamos ouvir o que Deus está fazendo 

porque nós não estamos ouvindo-o em qualquer outro lugar. E deixe-me especificar e dizer que 

não só precisamos ouvir o que Deus está fazendo, mas precisamos ouvir o que Deus está fazendo 

apesar de tudo o que o mundo está fazendo. Porque você vê, o significado disso para o bem é 

proporcional ao seu significado para o mal. Deixe-me dizer a mesma coisa de uma maneira 

diferente.  O bem que Deus fez e está mesmo agora fazendo é proporcional ao mal.  Quero dizer, 

quanto mais escuro o escuro, mais clara a luz. 

         E assim Deus está fazendo coisas milagrosas e precisamos ouvir falar sobre isso.  E é por 

isso que queremos ouvir de você especificamente no que se refere ao que Deus está fazendo 

em sua vida. O que Deus está fazendo com essa situação de emprego? O que Deus está fazendo 

em sua família, em sua casa, em seu casamento, apesar de tudo isso?  Queremos ouvir de você.  

Nós simplesmente colocamos, eu quero que você compartilhe conosco o que você está 

experimentando e mais importante ainda, sua história "mas Deus..." sobre o que Deus está 
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fazendo agora para aqueles que estão ainda no meio   desta dificuldade e incerteza e ainda não 

têm o seu próprio capítulo "Mas Deus..." escrito, ainda queremos muito ouvir de você. Nós 

certamente oraremos por você. E eis como vamos fazer isso.  Nós vamos fazer você ir para 

JDFarag.org. Vá até o final da página e selecione contato conforme retratado aqui. Vamos levá-

lo a esta tela e você pode simplesmente nos fornecer seu nome, endereço de e-mail e a 

mensagem que você deseja nos enviar.  

         A propósito, isto provavelmente... Obrigado, Senhor, por me lembrar.  Para aqueles de 

vocês que tenham solicitado isenções, se você enviar o pedido usando a página de contato, não 

vamos recebê-lo. O pedido de isenção tem que ser preenchido na página de isenção. Se você 

estiver tendo problemas para obter a carta de isenção então nós também temos um centro de 

apoio. E também acabamos de na semana passada (agora temos pessoas incríveis) Também 

acrescentamos no ministério de traduções em diferentes idiomas. Isso agora também está no 

site.  Mas nós temos um centro de suporte completo para tudo isso. Então, você está tendo 

algum problema com isso? Você pode ir para o centro de apoio e nós responderemos em tempo 

hábil. Mas esta página de contato é apenas para você nos enviar sua história. Queremos saber 

como você está se saindo, queremos saber o que você está fazendo, e, mais importante ainda, 

o que Deus está fazendo. Agora, se você quiser permanecer anônimo, porque eu quero 

compartilhá-los a partir desta semana, se Deus quiser, e eu já sei que eu vou ser inundado, 

porque a última vez que fiz isso, recebemos mais de dois mil. Acho que é mais do que isso desta 

vez.  E eu li cada um deles. É claro, foi uma semana muito longa, mas estou planejando fazer isso 

novamente esta semana.  

         E isso chega mesmo ao nível de onde eu quero dizer, esta é a prioridade, de tal forma que 

vou pedir ao meu pastor assistente, Pastor Mack, para ensinar por mim na quinta-feira à noite, 

porque isso vai precisar uma boa parte de dois dias e duas noites para passar por todas elas. 

Mas eu vou lê-las e então eu as compartilharei. E novamente, se você quiser permanecer 

anônimo, então por favor informe-nos. Mas fizemos isso há alguns meses. E tenho que dizer que   

foi tão edificante. Foi tão encorajador porque muitas pessoas responderam como Deus é justo 

e tão gracioso e misericordioso. Muitas pessoas que tomaram a vacina e Deus foi tão gracioso, 

tão misericordioso para com elas. Tivemos muitas pessoas que nos disseram que suas cartas de 

isenção foram aceitas. Algumas pessoas tiveram que insistir um pouco. Eles os colocam à prova.  

É por isso que temos a documentação e os links no site Voice for Truth que tem toda a 

documentação sobre tecido fetal abortado. na pesquisa dessas vacinas. 

         Portanto, só queremos ouvir de você e pedir para você compartilhar conosco o que Deus 

está fazendo e o que está acontecendo, porque estamos recebendo todos os tipos de 

informações. E estar aqui no Havaí,  você concorda que estamos isolados  e apenas sabendo 

sobre o que está acontecendo  no continente, por exemplo, e outras partes do mundo ? Eu 

realmente gostaria de ouvir de alguém no Oriente Médio. Eu sei que temos membros online  no 

Oriente Médio. A Austrália neste momento ...  É inacreditável. E eu sei que temos muitos 

membros online na Austrália  e outras partes do mundo. Bem, queremos ouvir de você.  Canadá, 

queremos ouvir de você. Agora, a esperança em fazer isso é que será um grande incentivo 

necessário para aqueles que estão realmente lutando e temerosos agora mesmo. Quando você 

ouvir os depoimentos da fidelidade e da bondade de Deus, as muitas histórias sobre... aqui está 

um exemplo... E este é um anônimo, mas alguém que está doente, não pela vacina, mas o 

médico não vai vê-lo porque eles não tomaram a vacina. Isso está acontecendo agora mesmo.  

          A propósito, se você não tiver tomado a vacina, você não poderá entrar e consultar seu 

médico. E milagrosamente, quero dizer estamos surpresos? Deus simplesmente os curou ,ele os 
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selou! Oh, rapaz... Eu preciso ouvir isso, você não? Histórias como esta, apenas um exemplo, 

uma amostra de todos os... por falta de uma maneira melhor de dizer isso, testemunhos não 

solicitados que recebemos durante toda a semana, dos quais há muitos. Aqui está uma amostra 

de um que recebemos com muita freqüência.  

        Quando apresentei a isenção religiosa, eles me prejudicaram. Eles a negaram. Mas Deus - 

meu chefe, meu supervisor nem sequer conhece o Senhor e me levou para o escritório deles e 

sentou-se e começou a me fazer perguntas. O que eles sabem, é que eu sou cristão.  "Por que 

você é tão inflexível? sobre não se vacinar?" "Por causa disso...." Sabe qual foi a resposta?  -Eu 

não sabia disso- Conte-me mais. Oh, ainda bem que você perguntou. Isso é o que eles chamam 

uma oportunidade de compartilhar Jesus. E muitos estão fazendo exatamente isso. E assim eles 

estão fazendo estas perguntas e então eles estão lhes dizendo, OK, você não tem que tomar a 

vacina.  Preciso saber mais sobre isto.  Existe alguma informação que você pode me enviar sobre 

isso? "Há informações que você pode me mandar sobre isso?" Uma última coisa sobre isso, e 

então nós vamos trazê-lo para o final. Como você sabe que esse empregador, que o supervisor 

não vai chegar a um conhecimento salvador de Jesus Cristo para um momento como este?  Por 

causa disso.  E Deus o colocou nessa posição. Eu penso em Mordecai a Esther. Como você sabe 

que Deus não o levantou para um momento como este? Sabe, há outra parte disso.  Não 

gostamos de falar sobre isso porque é meio arrepiante, porque Mordecai disse a Esther, se você 

não fizer isso, o livramento virá de outro não precisava ouvir isso.  É como...se você estragar 

tudo, tenho mais três pessoas esperando na fila porque eu vou salvá-los.  Que privilégio é que 

podemos ser o navio para fazer isso. OK. Finalmente, e este é realmente o propósito de tudo 

que nós fazemos, particularmente com a atualização da profecia, mas com isso  o propósito de 

fazer isto. Porque o que acontece é que as pessoas estão enviando os links destes vídeos a seus 

supervisores e empregadores. E você acreditaria que eles estão sendo salvos? Quem sabia? Deus 

sabia. 

        Quero dizer, é como se fosse o que devo fazer para ser salvo? Oh, o ABC é a salvação! Você 

ouve há quase três anos! Você deve tê-lo.  Você deve ser capaz de recitá-lo em seu sono. É tão 

simples. Sinto muito. Sinto muito. Eu não quero gritar.  É novamente... o costume em meu país. 

Certo. Mas o propósito em fazer isto é para levar Jesus às pessoas e as pessoas a Jesus o mais 

rápido que pudermos. Estou lhe dizendo, e vou continuar a lhe dizer desde que Deus me dê 

fôlego. Estamos tão perto.  A hora é agora.  Não há mais tempo.  Você vai perdoar o meu 

empréstimo de uma metáfora esportiva. Mas isto não é prorrogação.  Isto é morte súbita!  Sabe, 

uma morte súbita é certa.  O primeiro a marcar.  Fim do jogo. É o quanto estamos próximos. 

Estamos em morte súbita.  E é por isso que fazemos estas atualizações.  É por isso que 

compartilhamos o evangelho e finalizamos com o evangelho e a explicação da salvação por meio 

dos ABCs da salvação. O que é o evangelho?  Bem, a palavra evangelho significa boas notícias. 

Sua dívida foi paga.  Você está livre para ir.  Boas notícias. Essa é a palavra evangelho.  Que 

dívida? O que foi pago?  Toda a pena de morte foi paga!  Sim, isso é uma boa notícia.  Quem fez 

isso? Oh. Seu nome é Jesus. Ele veio. Ele foi crucificado.  Ele morreu por você.  Pagando 

integralmente por todos os seus pecados. Ele foi enterrado e ressuscitou no terceiro dia. E ainda 

fica melhor. Boas notícias. Ele voltará um dia. Esse é o evangelho.   

         Essa é a boa notícia da salvação encontrada na pessoa de Jesus Cristo. O que são os ABCs?  

Apenas um simples e infantil explicação da salvação. O evangelho é muito simples.  É tão simples 

quanto o ABC.  Na verdade, é tão simples quanto o B, porque tudo o que você precisa fazer é 

buscar e acreditar que não há arcos para saltar O A leva para o B e o C é o resultado do B. É 

central! Somente Crer! qual é o A?  Admitir que você precisa do salvador. Romanos 3 - 10 diz 
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não há ninguém justo, nem mesmo um. Você pode ser uma boa pessoa, mas você nunca será 

bom o suficiente. Romanos 3 - 23 explica porque - é que todos pecaram e ficaram aquém da 

glória de Deus. Isto traz consigo a ideia de não acertar o alvo. Na verdade, é isso que a palavra 

pecado significa.  É um termo de arco e flecha.  Assim, o arqueiro atirava a flecha. E se ele 

perdesse o alvo, eles diriam, você atirou mas, você falhou, você ficou aquém do esperado. Todos 

nós ficamos aquém do alvo de Deus de perfeita retidão. Todos nós pecamos e ficamos aquém 

das expectativas. Agora, Romanos 6 - 23.  O que vamos fazer a respeito disso?  Bem, temos que 

ir ao tribunal.  Este não é um tribunal comum.  Esta é a sala de audiências da eternidade com o 

juiz do universo.  E agora você tem que entrar com um pedido. Como você se pronuncia?  

Culpado como acusado?  O juiz diz, OK, vamos entrar na fase de sentença. Qual é a sentença?  A 

sentença de morte.  Isso é uma má notícia. Eu sei. Mas então um homem entra. Não um homem 

comum, o Deus homem. Deus plenamente homem, Jesus, o Cristo. 

          E ele diz ao juiz do universo naquela sala de tribunal da eternidade, parem tudo!  Eu 

morrerei por eles.  Irei para a minha morte em seu lugar. E o juiz olha para você.  E primeiro, 

você tem que aceitar seu pagamento para sua penalidade. E ele diz a você, o que você quer 

fazer? Eu aceito, onde eu assino?  Bem, então, boas notícias.  Você está livre para ir.  É isso que 

a palavra evangelho significa.  Romanos 6 -23 diz o salário do pecado é a morte. É a pena de 

morte.  Mas aqui está a boa notícia.  O dom de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso 

Senhor. Tenha paciência comigo. Eu sei que apontei isto e enfatizei isto. Parece que 

semanalmente, mas é tão importante entender. E isso tem a ver com o dom de Deus. O que é 

um presente? Eu sei que isto é profundamente profundo. É um presente! Você não paga por 

isso se pagar por ele, não é um presente. É uma compra. Mas se lhe for dado um presente, 

alguém tinha que comprá-lo. Ele o fez. Jesus lhe comprou em seu sangue derramado em seu 

lugar. Ele comprou sua vida eterna e ele o oferece como um presente para você. O que você faz 

com o presente? Você o recebe. Você não o devolve.  Representear.   

         Isso também é uma coisa nova, mas não pode ser feito com este pagamento integral. É o 

dom de Deus.  Esse é o objetivo. Aqui está o B.  Isto é tão central.  Busque! Creia 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. Eu adoro isso. Não é uma tentativa. Não é..  

bem, o júri ainda está fora.  Não, o veredito disse que não é. Você pode ser salvo.  Você poderia 

ser salvo.  Você deve ser salvo. Com certeza.  Espero que você esteja salvo. Não, você será salvo! 

É um negócio fechado.  E por último, o C.  Clame! Invoque o nome do Senhor. Ou como diz 

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

que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo para quem tem o coração que você 

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

10-13.  Diz que todos os que invocam o nome do Senhor. E aqui está novamente essa palavra 

serão salvos. 

         Imploro-lhe hoje, se você está aqui nesta igreja e você nunca invocou o nome do Senhor, 

acreditando em seu coração, ou assistindo online.  Talvez seja por isso que você esteja ainda 

assistindo online. Não é um acidente.  Não é por acaso. Não é uma coincidência.  A providência 

de Deus. Ele o trouxe para este vídeo porque hoje é o dia da salvação. Não atrase ou adie a 

decisão mais importante de sua vida para a vida eterna. Posso encerrar com um testemunho 

que recebemos de um membro online? É outro cartaz na verdade o cabeçalho no e-mail com 

letras grandes diz - alerta de spoiler. Este é um e-mail com outdoor. Eu adoro isso. De qualquer 

forma, eles provavelmente têm me ouvido há muito tempo. Assim ela diz e escreve da Holanda, 

eu sou uma irmã em Cristo e membro online, e junto com Kenneth, um irmão em Cristo. 
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Queremos compartilhar com você essa incrível notícia, um verdadeiro testemunho. Deus está 

trabalhando na Holanda.  Um irmão em Cristo, Kenneth, faz e-w-e tube Vídeos do YouTube sobre 

o retorno de Jesus em breve e o que está acontecendo no mundo. Ele também vê seus vídeos e 

eu também. Então eu entrei em contato com ele porque eu queria enviar-lhe alguns cartões que 

eu imprimi, graças a ainda outro irmão em Cristo no fórum. 

          Falando do fórum do site JDFarag.org  que, a propósito, não é mais na parte de cima ou na 

aba deste site. está sob a aba recursos, é como você ainda pode chegar ao fórum. Adoramos o 

cartaz notícias em todo o mundo. Então, naturalmente, começamos a conversar sobre outdoors 

na Holanda. Outdoors na Holanda são, em sua maioria, digitais e enormes. Eu sei que Deus tem 

senso de humor porque ele usa um ministério no Havaí onde você não tem outdoors para ter 

outdoors em todo o mundo. Deus tem senso de humor.  Eu simplesmente amo isso.  Desculpe. 

Estou divagando... As rodovias mais longas e mais movimentadas da Holanda ligando o norte, 

sul, oeste e leste, todas têm outdoors de até 13 metros por 10 metros. Temos todos esses 

enormes outdoors. Conseguimos até mesmo uma pechincha.  Uma rodovia extra por alguns 

dias. A rodovia conecta as grandes cidades do oeste com o sul onde moram meus pais.   

         A propósito, ela continua em seu e-mail para dizer que a empresa de cartazes, não cristãos, 

deu-lhes um desconto e quis ajudá-los a divulgar esta mensagem. É o que quero dizer com isso 

é o que queremos ouvir!  Sim, nós queremos ouvir essas histórias! Queremos ouvir essas 

histórias.  Não precisa ser uma história sobre os cartazes.  Na verdade, queremos dar ao Espírito 

Santo espaço aqui. Eu não quero ser muito específico, mas o que Deus está fazendo? Porque 

nos Países Baixos, isto é o que Deus está fazendo. Meu pai é muçulmano.  Ele está se tornando 

cada vez mais anti-islamismo, mas ainda não salvo. Embora minha mãe e eu sempre 

conversamos sobre Jesus, a plandemia e o arrebatamento, ele também o verá (o cartaz)quando 

ele dirigir para o trabalho. No total, todas as rodovias combinadas alcançam (ouça isto) - mais 

de três milhões de pessoas no prazo de duas semanas. isto está em holandês no cartaz-  O fim 

começou  Louvado seja o Senhor!  O fim já começou.  Você será deixado para trás?  Quero dizer, 

eu sou salvo e chamou minha atenção. Nem sequer está em inglês!  E depois, mais abaixo tem 

o site que diz Jesus está chegando em breve.  Neste site, os não salvos podem ir diretamente 

para o ABC, veja vídeos e outros materiais. É claro que Deus está usando outdoors para alcançar 

os não salvos. Isso é certo.   

         Traz lágrimas aos meus olhos ver tudo isso se desdobrar. Meu marido passa de carro por 

uma das rodovias todos os dias, ele ainda não é salvo. Ele não sabe que eu fiz esse projeto 

novamente! hahaha Deus tem um grande senso de humor, certo? Ele provavelmente já o viu. 

Ele sabe que eu sou crente convicta sobre o arrebatamento. E eu já lhe disse muitas vezes que 

Jesus está chegando em breve. Então vamos orar por longos engarrafamentos de trânsit nessas 

rodovias. Fórum Maranatha Djamila membro online e Kenneth da Holanda. Eu adoro isso. Eu 

amo isso.  Sim! Louvado seja o Senhor!  Bem, a equipe de adoração vem para cima fechar em 

canção e eu fecho cantando... Não, eu não vou fechar cantando.  Isso seria horrível.  Quero que 

você volte na próxima semana.  Eu vou fechar em oração. Portanto, se você quiser, por favor, 

junte-se a mim.  Pai do céu.  Oh, obrigado, Jesus.  Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Senhor, nós 

sabemos, sabemos pela fé que o Senhor vai fazer, não importa quão ruim seja ou quão ruim 

ainda pode ficar pré arrebatamento. Senhor, sabemos que o Senhor vai nos livrarcomo só o 

Senhor pode. Senhor, eu oro por qualquer um que está realmente desanimado e abatido, que 

está entregue ao desespero.   Senhor, poderia apenas lembrá-los? Sim. Isto é feito para o mal.  

Mas eu estou trazendo o bem. Você vai ver. Você vai ver. Senhor, obrigado. E por último, 

Maranata!  venha depressa, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém.  


