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Muitas pessoas citarão Mateus 24:36 e o usarão para afirmar que           

não podemos saber quando a grande tribulação começará. Isso é então           

usado como desculpa para a preguiça espiritual e uma razão para não se             

preocupar em estudar os profetas. Vamos analisar esta citação de nosso           

Senhor.  

Mateus 24:36 Mas daquele dia e hora ninguém sabe, não, nem os            

anjos do céu, mas somente meu Pai. 24:37 Mas como foram os dias de Noé,               

assim será também a vinda do Filho do homem. 

A primeira coisa a notar é que esta citação não tem absolutamente            

nada a ver com a tribulação e se refere especificamente à vinda de Cristo.              

Jesus não disse que ninguém pode saber quando a tribulação começaria; ele            

disse que ninguém naquela época sabia o dia e a hora em que ele voltaria               

para governar a terra.  

Sim, nenhum homem sabe o dia e a hora em que Cristo virá com o               

ressuscitado de Deus, escolhido para acabar com o mal e governar a terra,             

mas novamente isso não tem nada a ver com o início da tribulação.             

Obviamente, no devido tempo, seria necessário revelar aos fiéis que o           

tempo da tribulação chegou para que os piedosos possam partir para o lugar             

preparado por Deus.  

O segundo ponto é que enquanto ele ainda estava na carne, ele ainda             

não havia morrido e ressuscitado. Somos informados em Apocalipse cinco          

que, após sua ressurreição, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, foi considerado            

digno e teve permissão para abrir os livros.  

O terceiro ponto é que os profetas foram selados do entendimento dos            

homens por Deus até o tempo do fim (Dan 12:9) e então eles seriam              

abertos e revelados quando houvesse a necessidade de saber no último dia,            

pouco antes do tribulação está para começar (Dan 12:10). Portanto,          

nenhum homem poderia entender os profetas dos últimos dias até que Deus            

os revelasse a Jesus Cristo, que então os revelaria aos verdadeiros servos de             

Deus quando houvesse uma necessidade real de saber. Parte do propósito           

desta ocultação e revelação dos significados dos profetas era revelar          

claramente quem são os verdadeiros servos de Deus neste período crítico           

quando a tribulação está para começar. 
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Apocalipse 5:1 E vi na destra do que estava assentado sobre o trono             

um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. 

Ninguém no céu ou na terra foi capaz de abrir e entender os livros proféticos               

selados dos quais Daniel é uma chave (Dan 12); até que o Cordeiro de Deus               

fosse considerado digno de abrir as coisas ocultas do plano de Deus.  

Deus prometeu em Daniel 12 que nos últimos dias Jesus Cristo revelaria            

essas coisas e que haveria um grande aumento de conhecimento e           

compreensão espiritual.  

Estas coisas de Deus foram seladas e mantidas ocultas até o Tempo            

Designado de sua revelação nos últimos dias; é por isso que quase não             

houve compreensão dos Festivais Bíblicos, Calendário Bíblico e as profecias          

do fim dos tempos até agora.  

O que é muito triste é que a maior parte da Ekklesia Espiritual de hoje               

rejeita a expansão do conhecimento e compreensão que Deus prometeu          

revelar neste tempo do fim. 

5:2 E vi um anjo forte, que proclamava em alta voz: Quem é digno de               

abrir o livro e desatar os seus selos? 5:3 E ninguém no céu, nem na terra,                

nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele [para             

compreender o seu conteúdo]. 

João chorou porque ninguém foi encontrado que fosse digno de abrir           

uma compreensão das profecias. 

5:4 E chorei muito, porque ninguém foi achado digno de abrir e ler o              

livro, nem de olhar para ele. 

Então, o Cordeiro de Deus que venceu todos os pecados e foi            

ressuscitado no final do terceiro dia para se levantar como a oferta movida a              

ser aceita por nós, foi considerado digno de abrir o livro. 

Ele foi aceito como o Redentor do sumo sacerdote sinceramente          

arrependido e do espírito restaurado [Melquisedeque] de Deus, o Pai, cuja           

função era e é reconciliar as pessoas com Deus. Ele foi considerado digno de              

abrir o selo e abrir uma compreensão dos livros: Porque seu sacrifício tornou             

as profecias da Palavra de Deus CERTAS!  

Se Jesus Cristo não tivesse tido sucesso, não haveria necessidade de           

entender as profecias porque todas teriam falhado! 

5:5 E um dos anciãos me disse: Não chores; eis que o Leão da tribo de                

Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os sete selos. 

Aquele que se tornou o Filho, a Palavra de Deus, prevaleceu sobre            

Satanás e o pecado e morreu voluntariamente como um sacrifício perfeito e            

puro por todos os pecados sinceramente arrependidos; e foi ressuscitado          

para o espírito para retomar seu trabalho como o ÚNICO Intercessor entre o             

povo e Deus Pai!  
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É Jesus Cristo somente quem tem autoridade sobre as sete igrejas,           

sob Deus o Pai; e Jesus é o ÚNICO Sumo Sacerdote e o ÚNICO Intercessor               

entre Deus Pai e a humanidade para sempre (1 Ti 2: 5) NÃO qualquer              

homem ou grupo de homens; e ele tem sete espíritos angelicais que são             

seus olhos para vigiar suas sete igrejas. 

Os chamados espiritualmente são esposados por Jesus Cristo somente,         

e nós somos pessoalmente responsáveis por viver de acordo com cada           

Palavra de Deus Pai, independentemente do que qualquer homem afirme ou           

ensine!  

O trabalho dos presbíteros e líderes é ajudar a manter o rebanho de             

Deus Pai focado em nosso Pai celestial; não é usurpar o Mediador e Sumo              

Sacerdote, Jesus Cristo, e tentar se colocar entre as pessoas e Deus!  

Vede quão poderoso e maravilhoso é Deus, nosso Pai, e nosso esposo            

Jesus Cristo! Que tolos somos por nos comprometer com sua Palavra! 

5:6 E olhei, e eis que no meio do trono e dos quatro animais, e no                

meio dos anciãos, estava um Cordeiro que tinha sido morto, com sete            

chifres [poder sobre as sete igrejas; chifres sendo símbolos de poder e            

força] e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus [esses espíritos são os               

olhos de Cristo (representantes) para ver tudo o que é feito e relatar de              

volta a Ele] enviados a toda a terra. 

Quando Cristo foi considerado digno; os poderes celestiais se         

prostraram diante dele! 

5:7 E veio ele e tomou o livro da mão direita do que estava assentado               

no trono. 5:8 E, tendo ele tomado o livro, os quatro animais e vinte e quatro                

anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpas e           

taças de ouro cheias de odores [agradáveis] [incenso], que são as orações            

de santos. 

Em seguida, os anciãos celestiais, querubins e anjos; cantou uma          

canção sobre o maravilhoso Cordeiro de Deus. 

5:9 E cantaram uma nova canção, dizendo: Digno és de tomar o livro             

e de abrir os seus selos; porque foste morto e nos redimiste para Deus com               

o teu sangue de toda a tribo, e língua, e pessoas e nação; 

Os santos ressuscitados serão feitos reis e sacerdotes por Deus o Pai            

lá no pátio do templo celestial diante do trono do Pai, para substituir             

Satanás e governar a terra para trazer muitos outros à salvação! 

5:10 E nos fizeste para o nosso Deus reis e sacerdotes; e nós             

reinaremos sobre a terra. 

Milhões e milhões de anjos louvaram o Vencedor; que era Deus, e            

então desistiu de sua divindade para se tornar carne para morrer pela            

humanidade, e então ser ressuscitado e exaltado à sua glória anterior!           
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Aquele que teve sucesso e venceu Satanás e o pecado, e teve a divindade              

restaurada em uma ressurreição de volta ao espírito! 

5:11 E eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e das                 

bestas e dos anciãos: e o número deles era dez mil vezes dez mil, e               

milhares de milhares [um grande número de anjos fiéis]; 

5:12 dizendo em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto para             

receber poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e bênção. 

Profeticamente, João ouviu todos os seres vivos dando glória a Deus           

Pai e ao Cordeiro. Isso VAI acontecer quando o plano de Deus para as coisas               

físicas for completado. 

5:13 E toda criatura que está nos céus e na terra e debaixo da terra, e                

como está no mar, e tudo o que está nelas, ouviu eu dizer: Bênção e honra                

e glória e poder , seja com aquele que está assentado no trono [Deus o Pai]                

e com o Cordeiro para todo o sempre. 

5:14 E os quatro seres viventes disseram: Amém. E os vinte e quatro             

anciãos prostraram-se e adoraram aquele que vive para todo o sempre. 

Então Jesus Cristo começou a abrir os sete selos que dão           

entendimento das profecias da Palavra de Deus. João registrou esses selos e            

o restante do livro do Apocalipse como parte das sagradas escrituras. 

Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, enquanto retirando os selos dos           

livros e recebendo uma compreensão dessas coisas por Deus o Pai, só dará             

a seu povo uma compreensão dessas coisas quando eles precisarem saber;           

ou seja, no tempo do fim; para cumprir a Palavra de Deus a Daniel em               

Daniel 12. Uma razão para isso é revelar quem realmente são os            

verdadeiros servos de Deus nestes últimos dias, concedendo-lhes tal         

aumento em compreensão.  

Daniel 12:9 E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão           

fechadas e seladas até o tempo do fim. 

 

Irmãos, essa hora chegou! 

 

A quarta resposta é que Daniel foi informado pelo anjo Gabriel na            

profecia dos 2300 dias de Daniel 8 que o Messias viria para limpar o monte               

do templo e construir o templo de Ezequiel 2.300 anos depois que o império              

de Alexandre foi dividido em quatro partes. Se a data de início da contagem              

estiver correta, isso define claramente a vinda de Cristo em 2024 DC, o que              

significa que a tribulação começaria no inverno de 2020-2021.  

É claro que a data dependeria de uma data de início precisa e Deus              

agora providenciou uma maneira de confirmar essa data com a dupla           

profecia de Ezequiel 4. 
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Israel: Grã-Bretanha [Efraim] e América [Manassés] - O primeiro         

assentamento inglês no litoral americano foi em Jamestown, quando 104          

homens sem mulheres desembarcaram e tentaram dar um passo adiante.          

Isso não fazia parte de nenhuma grande imigração inglesa, mas um pequeno            

grupo que buscava um lugar de refúgio para si. 

A segunda “colônia” foi iniciada em Plymouth por menos de 120           

peregrinos e foi por um grupo muito pequeno e não por um esforço inglês              

genuíno para colonizar a América. Outros esforços foram principalmente         

operações iniciais para determinar a viabilidade de estabelecer colônias mais          

substanciais. 

Foi em 8 de abril de 1630 que as tentativas esporádicas ao acaso de              

formar comunidades na América foram substituídas por um sério esforço de           

colonizar a América, começando com a Frota Winthrop. Onze navios          

zarparam transportando mais de 800 colonos ingleses liderados por John          

Winthrop, para se estabelecerem como a Colônia da Baía de Massachusetts;           

começando a primeira grande onda de imigração da Inglaterra e a           

colonização generalizada da América.  

No outono de 1630, eles fundaram os assentamentos de Boston,          

Cambridge, Roxbury, Dorchester, Watertown, Medford e Charlestown. Nos        

dez anos seguintes até 1640, houve uma inundação de dezenas de milhares            

de imigrantes puritanos nas novas colônias. A imigração geral para a           

América e a ascensão da Grã-Bretanha e da América ao domínio começou            

em 1630.  

O Estado Judeu - Um tratado de paz entre o Egito e o Estado Judeu foi                

assinado em 26 de março de 1979, e entrou em vigor em janeiro de 1980.               

Então veio o Estado Judeu sob a garantia dos EUA, alguns meses depois,             

significando que os quarenta anos terminaram no final de 2020 completando           

os 40 anos de proteção da Judéia, e a tribulação teria que começar em              

algum momento entre o final de 2020 e antes que outro ano bíblico             

seja completado na primavera de 2021. 
  

A Profecia de Ezequiel 4 

Deus ordenou a Ezequiel que encenasse um cerco a Jerusalém. Se           

também obedecermos a este comando e agirmos neste cerco, aprenderemos          

algo mais do que apenas lendo as palavras. Eu peço a cada um de vocês               

para representar isso como Ezequiel foi instruído a fazer, se você não tiver             

um azulejo, simplesmente desenhar no papel ou usar algo no lugar de um             

azulejo para a cidade ainda revelará a lição. 
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Ezequiel 4:1 Tu também, filho do homem, toma uma telha, e põe-na            

diante de ti, e derrama sobre ela a cidade, isto é, Jerusalém: 4:2 e põe o                

cerco contra ela, e edifica contra ela um forte, e lança contra ela uma              

montagem contra ele; põe o acampamento também contra ele e põe aríetes            

ao redor dele. 

Devemos estabelecer algo que represente Jerusalém e, então, sitiar a          

cidade, colocando uma barreira de ferro entre a cidade e os sitiantes.  

Deveria ser imediatamente óbvio que a cidade seria protegida dos          

sitiantes pela barreira de ferro entre ela e os sitiantes. 

4:3 Toma também para ti uma panela de ferro, e põe-na como muro             

de ferro entre ti e a cidade; e dirige o teu rosto contra ela, e ela será                 

cercada, e tu a sitiarás. Isso será um sinal para a casa de Israel. 

Em seguida, Ezequiel é informado de que deve deitar-se sobre o lado            

esquerdo para suportar a iniqüidade de Israel [Efraim e Manassés, isto é, a             

Grã-Bretanha e a América] por 390 dias e depois sobre o lado direito para              

suportar a iniqüidade de Judá durante 40 dias; como uma alegoria de Deus             

suportando sua iniqüidade pelo mesmo número de anos.  

Suportar a iniqüidade de, significa suportar - suportar, ignorar - os           

pecados do povo de Israel por 390 anos, e os pecados do povo de Judá por                

40 anos em um ano por um dia.  

4:4 Deita-te também sobre o teu lado esquerdo, e põe sobre ele a             

iniqüidade da casa de Israel; conforme o número dos dias que te deitares             

sobre ela, levarás a sua iniqüidade. 4:5 Pois eu te estabeleci os anos da sua               

iniqüidade, conforme o número dos dias, trezentos e noventa dias; assim           

levarás a maldade da casa de Israel. 

4:6 E, quando as tiveres cumprido, deita-te novamente sobre o teu           

lado direito, e levarás a iniqüidade da casa de Judá por quarenta dias; cada              

dia te designei durante um ano. 

4:7 Portanto dirigirás o teu rosto para o cerco de Jerusalém com o teu              

braço descoberto e profetizarás contra ele. 4:8 E eis que colocarei faixas            

sobre ti, e não te desviarás de um lado para o outro, até que tenhamos               

terminado os dias do teu cerco. 

A cidade de Jerusalém sendo sitiada, mas com uma barreira de ferro            

protegendo a cidade; representa o estado judeu de hoje estando sob a            

bênção e proteção de Deus por 40 anos, e os 390 dias para Israel              

representam as dez tribos de Israel encabeçadas pelo povo anglo-saxão da           

Grã-Bretanha e da América estando sob a bênção e proteção de Deus por             

390 anos nos últimos dias. Então, quando o período de proteção e bênção de              

Deus for concluído, Israel e Judá cairão juntos. 
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Sabemos de Oséias 5:5 que no tempo do fim AMBOS Israel e Judá             

cairão juntos.  

Hosea 5:5 E a soberba de Israel dá testemunho dele; por isso Israel e              

Efraim cairão na sua iniqüidade; Judá também cairá com eles. 

Ezequiel era apenas um homem e não podia mentir dos dois lados ao             

mesmo tempo, mas é claro que AMBOS os períodos dos anos terminam ao             

mesmo tempo; e que AMBOS Israel e Judá cairão juntos, o que nunca             

aconteceu antes na história. 

Este estranho exercício significa que no fim dos tempos Deus          

abençoará e protegerá Israel [principalmente os povos anglo-saxões] e o          

estado judaico de hoje por esses números fixos de anos, para cumprir as             

promessas feitas a Abraão para que as profecias do fim dos tempos            

abençoem Jacó [todo o Israel] seria cumprido (Gn 49, Deu 33)!  

Esses períodos de anos retratam Israel [principalmente os povos         

anglo-saxões] e o estado judeu de hoje como sendo atormentado por           

inimigos, mas abençoado com a bênção de uma forte proteção de Deus;            

Deus cumpriu suas promessas aos nossos antepassados a respeito das          

bênçãos sobre nosso povo nos últimos dias!  

Israel: Grã-Bretanha [Efraim] e América [Manassés] - Em 1630, a          

costa atlântica da América foi aberta para a imigração geral, dando início a             

uma onda massiva de imigração e a ascensão da América e da Grã-Bretanha             

nos próximos 390 anos até o final de 2020, quando Deus retirará suas             

bênçãos e permitirá que caiamos por causa de nossa maldade. 

O Estado Judeu - Um tratado de paz entre o Egito e o Estado Judeu foi                

assinado em 26 de março de 1979 e entrou em vigor em janeiro de 1980.               

Então, o Estado Judeu ficou sob a garantia dos EUA alguns meses depois, o              

que significa que os quarenta anos terminaram no final de 2020           

completando os 40 anos de proteção da Judéia, e a tribulação teria que             

começar em algum momento entre o final de 2020 e antes que outro ano              

bíblico seja completado na primavera de 2021. 

Quando a proteção de Deus e as bênçãos forem retiradas, um pontífice            

romano milagroso será estabelecido no Vaticano e ele irá endossar uma           

Nova Europa Federal (Ap 13:14). 

Daniel 12:11 E a partir do momento em que o sacrifício diário            

[retratando as bênçãos e proteção de Deus] for retirado, e a abominação            

que desolou estabelecida [também ver 2 Tessalonicenses], haverá mil         

duzentos e noventa dias [1.290]. 

Para obter uma explicação sobre esses períodos de tempo, consulte o artigo            

de Daniel 12. 
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Em seguida, ele visitará o Monte Santo (Mateus 24:15) dentro de três            

meses de ser estabelecido e a Tribulação começará com a ocupação de 42             

meses (Mateus 24:15, Ap 11:2) de Jerusalém.  

Agora vem uma complicação que confundiu as pessoas ao longo das           

gerações. As pessoas naturalmente presumiram que a seguinte fome ocorre          

durante o tempo do “cerco”: O que NÃO acontece!  

É DEPOIS do cerco quando a proteção e bênção de Deus terminam,            

permitindo que o inimigo assuma o controle; que o Eterno enviará Israel            

[principalmente os povos anglo-saxões] e o estado judeu de hoje em uma            

aflição final.  

É depois que o cerco acabou e a placa de ferro [parede] da proteção e               

bênção celestial para Israel [principalmente os povos anglo-saxões] e o          

estado judeu de hoje foi PARADO; que Israel [principalmente os povos           

anglo-saxões da Grã-Bretanha e da América] e o estado judeu de hoje            

entrarão em um período de aflição e experimentarão grande fome,          

epidemias de doenças e colapso econômico!  

Lembre-se de que é quando o cerco [a proteção de Deus que impede             

Israel e Judá de cair v 13] termina e a cidade cai, que Israel [principalmente               

os povos anglo-saxões] e o estado judeu de hoje, cairão em severa aflição. 

Quando o Pontífice Romano for ao Monte do Templo, os extremistas do            

Movimento dos Colonos Judeus sabotarão a paz trazendo a grande tribulação           

(Mateus 24:15), então os palestinos e as nações vizinhas [exceto o Egito] se             

levantarão para ajudá-los. Haverá um grande banho de sangue e a Nova            

Europa, apoiada pela maior parte do mundo, entrará e ocupará o estado            

judeu, incluindo Jerusalém, para impedir a carnificina.  

Muitos do povo do estado judeu sofrerão muito e muitos emigrarão ou            

serão deportados para qualquer nação que os levará. Ao mesmo tempo, a            

Turquia e os países do Salmo 83 rejeitarão o Petrodólar e se juntarão à Nova               

Europa Federal, com o resto do mundo seguindo o exemplo e também            

rejeitando o Petrodólar.  

Isso enviará a América e os países anglo-saxões dependentes do          

dólar, como Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Grã-Bretanha, em colapso          

financeiro e subsequente sofrimento severo, incluindo fome, epidemias de         

doenças e violência interna.  

Ezequiel 4:9 Toma também para ti trigo e cevada, e feijão, e lentilhas,             

e painço, e fitches, e põe-nos numa vasilha, e faz-te pão, de acordo com o               

número dos dias que te deitar do teu lado trezentos e noventa dias comerás              

dela. 4:10 E a tua comida, que comerás, será o peso de vinte siclos por dia;                

de vez em quando a comerás. 
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4:11 Beberás também água por medida, a sexta parte de um him            

[cerca de meio litro]; de vez em quando beberás. 4:12 E os comerás como              

bolos de cevada, e os cozerás com o esterco que sai do homem à vista               

deles. 

Esta fome cairá sobre Israel e Judá depois que as bênçãos e proteção             

de Deus terminarem, retratada por uma interrupção do Sacrifício Diário          

espiritual; que é a intercessão do Sumo Sacerdote espiritual, Jesus Cristo no            

céu, para cumprir as bênçãos prometidas aos antigos para a posteridade dos            

últimos dias!  

O cerco é sobre a proteção de ferro de Deus para dar às nações              

modernas de Israel [principalmente aos povos anglo-saxões] e ao estado          

judeu de hoje, as bênçãos prometidas por Deus para o fim dos tempos!  

O fim do cerco representa a interrupção do Sacrifício Diário espiritual           

celestial e das bênçãos de Deus por causa de nossos muitos grandes            

pecados, seguido pelo envio dessas pessoas para uma aflição final chamada           

de grande tribulação por 42 meses (Ap 11:2).  

É no final do período das bênçãos do fim dos tempos de 390 anos para               

Israel [Grã-Bretanha e América] e os 40 anos de proteção para o estado             

judeu de hoje que a intercessão, bênção e proteção de Deus será            

interrompida por causa de nossa maldade e da as pessoas entrarão em            

grande tribulação, incluindo severa fome. Veja: Entendendo o Diário e o            

Sistema Sacrificial  

4:13 E o Senhor disse: Assim comerão os filhos de Israel o seu pão              

contaminado entre os gentios, para onde eu os dirigirei [depois que o cerco             

terminar e a cidade for tomada]. 

Ezequiel protesta a YHVH que ele não comeria nada impuro. Você           

entende isso, aqui Ezequiel está protestando ao Eterno que ele não violaria a             

lei de Deus mesmo sob o comando de Deus! Séculos depois, Pedro faria a              

mesma coisa em Atos 10!  

Deus estava testando Ezequiel quanto ao seu zelo pela Palavra de           

Deus? Quase todos nós falhamos vergonhosamente em testes semelhantes,         

como a tentação de comprar em restaurantes no sábado e nos dias santos! 

A comida impura representaria que Israel [principalmente os povos         

anglo-saxões] e o estado judeu de hoje seriam forçados a comer todo tipo             

de sujeira apenas para sobreviver nos últimos 42 meses antes da vinda do             

Messias; depois de fazer isso, o Eterno permite a Ezequiel uma alternativa            

para que Ezequiel possa guardar a Palavra de Deus.  

4:14 Então eu disse: Ah, Senhor DEUS! eis que minha alma não está             

contaminada; porque, desde a minha juventude até agora, não comi nada           

que morre por si mesmo ou se despedaça; nem carne abominável entrou em             
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minha boca. 4:15 Disse-me ele: Eis que te dei esterco de vaca por esterco              

de homem, e com isso prepararás o teu pão.  

Então Deus faz uma profecia de grande fome. 

4:16 Disse-me mais: Filho do homem, eis que [após o fim do cerco,             

quando Deus retira as suas bênçãos e proteção de acordo com           

Deuteronômio 28] partirei o bastão de pão em Jerusalém; e eles comerão            

pão por peso, e com cuidado; e beberão água por medida e com espanto [a               

água será muito escassa e não se deve perder]: 4:17 para que faltem pão e               

água, e se espantem uns com os outros, e se consumam por sua iniqüidade.  

É claro que isso se refere à grande tribulação final de 42 meses. 

Veja também o artigo sobre a profecia dos 2300 dias, que data a vinda de               

Cristo.  

Observe que, embora a Profecia dos 2.300 dias de Daniel e as duas             

profecias de Ezequiel 4 forneçam uma indicação muito forte de que a            

tribulação final de 42 meses começará no inverno que se aproxima, que é             

entre novembro de 2020 e março de 2021. 
No entanto, pretendo ter cautela e irei não declarar um ano firme para             

o início da tribulação até que eu veja o milagreiro estabelecido no Vaticano.             

Mesmo assim, apenas o início da tribulação ficará claro, o dia e a hora exata               

da vinda pessoal de Cristo não serão revelados.  

É verdade que o Reino de Deus começará com o derramamento do            

Espírito de Deus sobre toda a carne em uma festa de Pentecostes, mas             

Cristo poderia vir com Deus ressuscitado dias fiéis antes disso para acabar            

com todo o mal e então esperar até o Pentecostes para derramar Deus             

Espírito. Portanto, o dia e a hora exatos da vinda de Cristo não serão              

conhecidos até que aconteça. 

Há um consenso universal entre os especialistas de que outra          

epidemia está chegando e é sabido que o vírus atual já está em mutação. Se               

houver exposição em massa a uma nova versão do vírus durante o frenesi             

das compras de Natal, a próxima rodada pode começar já em janeiro.  

Se as bênçãos e a proteção de Deus forem retiradas e a tribulação já              

tiver começado, o novo surto será exponencialmente mais severo e          

disseminado do que a epidemia de inverno.  

Com epidemias devastadoras e a perda do Petrodólar, as economias          

em dólares entrarão em colapso, dezenas de milhões ficarão com a doença e             

um grande número morrerá.  

O suprimento de alimentos americanos / canadenses depende        

fortemente de um grande número de trabalhadores da América Latina e dos            

atuais sistemas de abastecimento e distribuição. Com os trabalhadores         

estrangeiros retidos devido à epidemia e um sistema de transporte falho           
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devido a doenças em massa, o suprimento de alimentos cairá rapidamente           

para níveis de fome nas grandes cidades.  

Isso é perfeitamente previsível e é em si um aviso da Grande            

Tribulação. Portanto, essas profecias são apoiadas pelos eventos de hoje. 

Cuidado: aqui temos duas profecias separadas de Ezequiel, além da          

profecia dos 2300 dias de Daniel, cada uma datando o início da            

tribulação para o inverno que se aproxima, que vai de novembro de            

2020 a março de 2021.  
No entanto, pretendo ter cautela e não vou declarar um ano firme para             

o início da tribulação, até que eu veja o milagreiro estabelecido no Vaticano.             

Mesmo assim, apenas o início da tribulação ficará claro, o dia e a hora exata               

da vinda pessoal de Cristo não serão revelados.  

É verdade que o Reino de Deus começará com o derramamento do            

Espírito de Deus sobre toda a carne em uma festa de Pentecostes, mas             

Cristo poderia vir com Deus ressuscitado dias fiéis antes disso para acabar            

com todo o mal e então esperar até o Pentecostes para derramar Deus             

Espírito. Portanto, o dia e a hora exatos da vinda de Cristo não serão              

conhecidos até que aconteça. 

 

Lembre-se que: 

Uma ampla guerra no Oriente Médio está se aproximando         

rapidamente, a qual será seguida por um acordo de paz. 

Trump exigiu que o governo israelense concordasse com negociações         

de paz sérias e genuínas por parte de Israel, e o partido Gantz Azul e Branco                

agora é uma parte formal da coalizão, contrabalançando os extremistas de           

extrema direita dentro do Likud. 

Uma ampla guerra regional pode estourar a qualquer momento,         

redefinindo as condições do Oriente Médio, após o que haverá sérias           

negociações de paz e a obtenção de um acordo de paz no Oriente Médio (1               

Tes 5: 3). 

Então, Deus retirará sua proteção e bênçãos tipificadas pela         

interrupção da aplicação espiritual do Sacrifício Diário e um pontífice          

milagroso será estabelecido no Vaticano.  

Este Romano Pontífice endossará imediatamente uma Nova Europa        

Federal e agendará uma viagem à Judéia. 

Deus enviará seus dois servos para informar os irmãos sobre o que            

eles devem fazer e alguns escolherão obedecer a Deus e ir para seu refúgio              

preparado, enquanto a maioria das organizações da igreja corporativa irá          

rejeitá-los e convencer a maioria dos irmãos a fazer o mesmo. 
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Quando este Romano Pontífice visitar o Monte do Templo, os          

extremistas judeus sabotarão o acordo de paz e a grande tribulação           

começará com um levante palestino apoiado por Gaza, Jordânia, Síria,          

Líbano, Turquia e os países árabes (1 Ts 5: 3, Salmo 83. Mat 24:15). 

Então a Europa intervirá para estabilizar a região.  

Os EUA entrarão em colapso por causa de epidemias de doenças e da             

perda do Petrodólar. 

As principais corporações do COG não aceitarão as advertências finais          

dos dois servos de Deus quando começarem e tenho a garantia, em            

correspondência pessoal com seus líderes, de que eles não se arrependerão           

e guardarão os santos sábados de Deus; portanto, eles não irão para o lugar              

que Deus preparou. Apenas muito poucas pessoas daqui e dali se reunirão e             

partirão. 

A maioria estará em negação, dependendo de suas próprias tradições          

falsas. Depois que a tribulação começar e todos os dízimos e ofertas            

terminarem, porque não há receita, essas organizações corporativas        

desaparecerão e muitas pessoas perceberão seu erro e se arrependerão          

rápida e sinceramente.  

Então, cerca de 18 meses, mais ou menos, após o início da tribulação,             

o sexto selo do Apocalipse será aberto e Jesus Cristo aparecerá em sua             

glória acima da terra em um sinal final de que os homens devem se              

arrepender sinceramente antes de derramar sua ira sobre o perverso. 

O Messias, o Cristo, aparecerá em sua glória, brilhando tão          

intensamente que ofuscará muito o sol, de modo que o sol foi apagado do              

céu. Então, todas as pessoas tremerão de medo porque ele veio para            

derramar sua ira sobre uma humanidade perversa e rebelde, mas apenas           

alguns se arrependerão sinceramente.  

Ele então instruirá seus anjos a selar 144.000 sinceramente         

arrependidos com o dom do Espírito Santo para protegê-los da ira de Deus             

antes que as pragas da trombeta soem sobre a terra. Eles ajudarão a             

testemunhar a verdade no decorrer dos meses restantes. Então, muitos          

saberão que eu e os dois servos de Deus falamos a verdade.  

Muitos outros poderiam se arrepender e ser convertidos antes e depois           

de os 144.000 serem selados.  

Então Jesus Cristo virá para ressuscitar os fiéis de Deus e levá-los às             

bodas do Cordeiro perante o Pai no céu, após o que eles voltarão para trazer               

justiça à terra. 

Queridos irmãos e irmãs em Cristo, em minha primeira postagem em 8            

de julho de 2007, alertei sobre esta guerra que se aproxima e o acordo de               
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paz que se seguiu e, ao longo dos anos, muito mais informações foram             

acrescentadas.  

Tenho sido movido a alertar sobre essas coisas consistentemente por          

anos na esperança de que, uma vez que aconteçam, os irmãos saberão que             

escrevi a verdade e, portanto, começarão a fazer um estudo sério, de mente             

aberta e de coração aberto da doutrina, e voltar valorizar, amar e viver de              

acordo com cada Palavra de Deus. Fazer isso é a única coisa que nos              

preparará adequadamente para a vinda de nosso Senhor e Marido Redentor. 

Eu sei que apenas alguns aceitarão cada Palavra de Deus com           

entusiasmo de todo o coração agora, mas não desanime porque um grande            

número também se voltará para a piedade quando a tribulação estiver em            

andamento.  

Deus está em seu trono, ele está no controle completo e sabe o que              

está fazendo. Não tenha dúvida; sua vontade será feita e seu propósito será             

cumprido!  

Que todas as coisas trabalhem juntas para a maior glória de nosso            

Magnífico Pai Deus e o cumprimento de seu propósito!  

Tenha bom ânimo! Ver! O Marido da Nova Aliança de nosso casamento            

batismal vem e sua recompensa está com ele! 

Acompanhe os eventos de rápido desenvolvimento em nosso News and          

Prophecy Blogs. 
Por favor, confortem-se baixando e lendo nosso manuscrito        

detalhando algumas das muitas profecias já cumpridas provando a         

existência, o poder e a constância de nosso Deus! 

 

13 

https://theshininglight.info/category/news-and-prophecy/daily-news-prophecy-blog/
https://theshininglight.info/category/news-and-prophecy/daily-news-prophecy-blog/
http://www.mediafire.com/file/l67lxbw4w596q3q/From-Abram-to-Jesus-s.docx/file

