
fonte: https://www.youtube.com/watch?v=4G1LTpm1pkw&feature=youtu.be 
 
Deus disse, Coronavirus não É... 
 

● Esse vírus foi feito pelo homem. Ele tem copywrite in 2015. 
● Ela viu áreas específicas ao redor do mundo onde serão alvo da pandemia. 
● Ela vai espalhar para todos os países. Isso é parte de um programa. 
● Existe uma plano atrás disso tudo. Sabemos que o homem criou mas o inimigo está 

usando o homem. 
● Coronavirus tem copywrite. Ela é uma invenção.  
● Se você procurar no copywrite, lá fala que eles vão aparecer com uma vacina. 
● Então, ELES CRIARAM UM PROBLEMA PARA QUE ELES POSSAM VENDER UM 

SOLUÇÃO 
● Nós podemos destruir esse vírus com nossas declarações. Deus deu autoridade para 

nós para destruir esse vírus pelas suas palavras. O vírus será espalhado pelo vento 
mas com suas palavras você pode destruir. Esse é a autoridade que o Senhor tem dado 
para você. 

● Esse vírus não vai chegar perto de você, se você a destruir com suas palavras. 
● ENTRETANTO, ela vai chegar perto de você, ou te atingir, se você não acreditar. Ou 

seja, se você está todo ligado a ela… olhando todos os vídeos… espalhando as 
mensagens… você está totalmente absorvido por ela, e você começa a se sentir com 
medo, ela vai te pegar. 

● Deus está lidando com os que não acredita. O diabo está dizendo que essa praga está 
aqui e que vai destruir milhões de pessoas, blah, blah, blah,  

● Isso aqui é uma distração para que eles tenham tempo para fazer outra coisas. Então 
coronavirus é uma distração de outras coisas ainda piores que estão fazendo. 

● Eles estão fazendo isso para distrair OS INTERCESSORES. porque eles vão entrar em 
outras coisas com políticas, etc. ‘INTERCESSORES vocês tem que manter seus olhos 
no Senhor’. 

● Isso é para distrair os intercessores a não orar para o que o Senhor está fazendo. 
● o diabo te quer distrair com problemas financeiros e outras coisas para que você perca 

o seu focus no Senhor. O Senhor está falando… “focalize em Mim”. 
● O diabo quer nos distrair de focalizar no Reavivamento. 
● Uma das coisas que eles querem fazer (ele acredita) e focalizar nas vacinações. 
● Ele acho, e eu também, que eles querem fazer o mundo inteiro tomar vacinas com as 

coisas que eles vão colocar lá dentro. 
● “Por que você está olhando naquilo que não é?” o Senhor pergunta. 
● Se você fica olhando nas coisas do Coronavirus, você está dando “poder” para ela. E 

abrindo uma porta para ela. E será afetado por ela quando ela estiver próximo de você. 
● Ele falou que se juntar intercessors na sua cidade, você pode parar o virus na sua 

cidade. Ele está fazendo isso. 
● O inimigo está espalhando medo em todo o mundo. Medo é pecado.o Senhor falou, 

“não tenha medo”. 
● Se você receber artigo a respeito desse vírus a não ser que o Espírito Santo lhe fale, 

não se deixa envolver. 
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https://www.youtube.com/watch?v=4G1LTpm1pkw&feature=youtu.be


● O Senhor falou, “Coronavirus, você não é...”.  Não é que você está negando os fatos, 
mas, simplesmente tirando o poder dela. Não é o que… ‘não é meu, não é seu, etc. 
Declare. 

● “Não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas que se não vêem; porque as que se 
vêem são temporais, e as que se não vêem são eternas”, 2 Coríntios 4:18. 

● “Terror” é o próximo nível de medo. 
● Coronavírus pode ser eliminado por você. Deu exemplos como o que a igreja está fazendo 

na China. Pessoas estão indo para a igreja dos irmãos para serem curados. 
● Orou, “Deus perdoa a gente por mandar email sobre esse vírus que não é.” 
● Declara contra o vírus em sua sua e cidade. Fale contra essa coisa. Declara. Você acredita 

em seu coração e fala de sua boca. 
● Não somente orando, mas falando contra essas coisas. 
● Não fala nem o nome… fala essa coisa. 
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