
A coisa que foi , É o que será.
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O que foi é o que há de ser; e o que é feito é o que será
Eclesiastes 1: 9 (KJV)

feito: e não há nada novo sob o sol.

Em referência ao que foi e o que será, a seguinte breve referência escriturística do que está à mão, 
bem em nosso tempo, é inesgotável. Apenas para abrir o que vem a seguir, algumas palavras bíblicas da 
profecia são mencionadas. Há muito para cada um apresentar, com entendimentos muito mais profundos.

Ouvimos o ditado “a história se repete”. Onde eles conseguiram isso? Não só isso, muitas teorias e 
princípios atuais avançados, não limitados à deformação do tempo e do espaço, facilidade de GMP, a teoria do 
ciclo da água, a teoria da primeira lei da termodinâmica e até mesmo a própria teoria da evolução têm seus 
fundamentos e raízes na escritura.
Evidentemente, o rei Salomão com certeza é o homem mais sábio que já viveu na face desta terra. Com a ajuda do 
espírito santo, muitos conhecimentos profundos são escritos e documentados para nós nas escrituras, provenientes 
da sabedoria do Rei Salomão e de muitos servos do Senhor. O rei Salomão é realmente um rei sábio. A palavra do 
Senhor diz: “Eis que tenho feito de acordo com as tuas palavras; eis que te dei a sábio e

surja como você. ”( 1 Reis 3:12 (KJV) ) Para nossa surpresa absoluta, a escritura nos diz: “Eu sei disso,

- - - - - - - - /////// -------

um coração compreensivo; de modo a não houve ninguém como tu antes de ti, nem depois de ti

tudo o que Deus faz, será para sempre: nada pode ser colocado nele, nem qualquer coisa dele 
tirado: e Deus faz isso, para que os homens temam diante dele. ” ( Eclesiastes 3:14 (KJV) ) Veja, o que o
primeira lei da termodinâmica diz? Existe uma lei científica chamada Lei de Conservação da Massa, descoberta 
por Antoine Lavoisier em 1785 . Em sua forma mais compacta, ele afirma: a matéria não é criada nem 
destruída. Em 1842, Julius Robert Mayer descobriu a Lei de Conservação de Energia. Em seu

nem destruído. Em 1907, Albert Einstein anunciou sua descoberta da equação E = mc 2 e, como 
consequência, as duas leis acima foram fundidas na Lei de Conservação da Massa-Energia:
a quantidade total de massa e energia no universo é constante. Agora sabemos onde está a raiz da 
questão e Deus faz isso para que o homem teme diante Dele.

Não há conhecimento acima do conhecimento do criador, não há poder acima do poder do Deus 
Todo-Poderoso e com quem comparamos Deus? NENHUMA !, impensável. “A quem me comparareis e 
me tornareis igual e me comparareis, para que sejamos semelhantes? ( Isaías 46: 5 (KJV) ) Agora, temos que 
temer a Deus mais do que nunca. A sriptura nos diz: “Derrubando as imaginações e todo alto que se ergue 
contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência

Apenas uma palavra sobre GMP (Good Manufacturing Practice). Nas boas práticas de fabricação, tudo o 
que vem de fora da instalação de fabricação é mantido fora e substituído por trajes de laboratório de 
produção limpa e esterilizados. Não é isso que Mosses e os levitas têm feito antes e depois do culto no Templo 
de Deus? ( Levítico 6: 10-11 ))

Uma outra teoria científica, que tem a raiz na escritura é “O ciclo da água” que é, a chuva cai, forma 
os rios, os lagos e os oceanos, com as evaporações sobe condensa e cai novamente na forma de chuva, a 
mesma água. Como o rei Salomão escreveu isso? “Todos os rios vão para o mar; no entanto, o mar não 
está cheio; até o lugar de onde vêm os rios, para lá eles voltam. ( Eclesiastes 1: 7 (KJV )) em outras palavras, 
“Todos os rios fluem para o mar, mas o mar nunca se enche. Para o lugar de onde vêm os riachos, para 
lá eles voltam de novo. ” ( Eclesiastes 1: 7 NIV) )

forma mais compacta, agora é chamado A Primeira Lei da Termodinâmica: a energia não é criada

de Cristo; “( 2 Coríntios 10: 5 (KJV) )
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Isso é tocar a superfície. Poucas palavras para estes dias, Fim dos dias e Fim dos 
Tempos! A escritura nos diz: “O que foi, é o que há de ser; e o que é feito é o que deve ser 
feito: e nenhuma coisa nova há debaixo do sol. ”

1. O diabo é expulso do céu e em breve será lançado na Terra.
Conforme declarado na escritura, o diabo e seus seguidos, os anjos caídos são expulsos do céu: -
“Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva! como foste destruído, o que 
enfraqueceu as nações!
“Pois tu disseste em teu coração: Subirei ao céu, exaltarei meu trono acima das estrelas de
Deus: Vou sentar-me também no monte da congregação, nas bandas do norte: ”( Isaías 14: 12-13

Como o diabo e seu seguidor, os caídos são expulsos do céu, eles serão lançados na terra para 
o confronto final: -
“ 9 E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo 
inteiro; ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. 10 E ouvi uma grande voz que 
dizia do céu: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo; 
porque é derrubado o acusador de nossos irmãos, que os acusava diante do dia de nosso Deus e noite. 11 
E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho; e eles não amaram suas 
vidas até a morte. ”( Apocalipse 12: 7-17 (KJV))

KJV))

2. A Queda de Adão para a Terra
Adão o primeiro homem e Eva, enganados pelo diabo, são expulsos do jardim do Éden por 
desobediência,
“ 22 E disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal; e agora, 
para que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva para sempre:
23 Portanto, o Senhor Deus o enviou do jardim do Éden, para cultivar a terra de onde foi tirado. 24 Então ele 
expulsou o homem; e ele colocou a leste do jardim do Éden querubins, e uma espada flamejante que girava 
em todos os sentidos, para guardar o caminho da árvore da vida. ” ( Gênesis 3: 22-24 (KJV) )

A queda final do homem para a condenação eterna vem novamente pelo engano do diabo em receber a 
marca da Besta, pois muitos seguirão o iníquo por meio de priming-vax e marca final da besta: _

“ 16 E ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca em sua 
mão direita, ou em suas testas: 17 E para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser aquele que tinha a 
marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome ”( Apocalipse 13: 16-17 (KJV ))

E

3. Absinto, Nibiru, o destruidor. Planeta X
O Senhor revelou Nibiru ou o destruidor de muitos. O Senhor tem revelado repetidamente para mim também, 
quando está longe, perto, perto da terra e da devastação que ela existe. O Senhor abriu o segredo que segue o 
destruidor e o (s) meteoro (s), a destruição após Nibiru ser libertado juntos são entidades do mal, os caídos. 
Em uma das revelações, o Senhor me disse que Nibiru / o destruidor já esteve na Terra antes, sem nenhuma 
menção específica sobre o tempo. As coisas que foram são o que serão. Eu vi a escuridão cair na luz do dia, 
também não é revelado para mim se os três dias de escuridão seguem o destruidor. A escritura é clara sobre 
isso: -
10 E o terceiro anjo tocou a campainha e caiu do céu uma grande estrela, queimando como se fosse 
uma lâmpada, e caiu sobre a terceira parte dos rios e sobre as fontes das águas; 11 E o nome da estrela 
é Absinto: e a terça parte das águas tornou-se absinto; e muitos homens morreram das águas, porque 
se tornaram amargas. ( Apocalipse 8: 10-11 (KJV))



4. Os três dias de trevas.
Os próximos três dias de escuridão aconteceram no tempo de Moisés: - “ 21 E o Senhor disse a 
Moisés: Estende a mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, sim, trevas que 
se façam sentir.
22 E Moisés estendeu a mão para o céu; e houve uma escuridão espessa em toda a terra do 
Egito três dias:
23 Eles não se viram, nem se levantou ninguém do seu lugar por três dias: mas todos os filhos de Israel 
tiveram luz em suas habitações. ( Êxodo 10: 21-29 (KJV) )

5. O tempo de Noé e a tribulação.
O ponto de mencionar os tempos de Noé é, obviamente, como todos os despertos podem ver, as pessoas estão no 
mesmo estado que o tempo de Noé, sem saber a hora e o que lhes acontecerá em breve.:- “ 36 Mas daquele dia e 
hora ninguém sabe, não, nem os anjos do céu, mas meu Pai somente. 37 Mas como foram os dias de Noé, assim será 
também a vinda do Filho do homem.
38 Pois, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em 
casamento, até o dia em que Noé entrou na arca ”( Mateus 24: 36-38 (KJV) )

6. A terra está dividida na época de Pelegue e será ainda mais dividido no vindouro 
Grande abalo para provocar “ A Grande Reorganização Global . ”

Em uma das atuais teorias científicas desenvolvidas de forma simples cem anos antes, a Terra costumava ser uma 
unidade indivisa chamada Pangéia, está dividida nos atuais 7 continentes e na Islândia, alguns 200 milhões de anos 
atrás.
De acordo com a escritura, a Terra está dividida na época de Pelegue, filho de Eber, há cerca de 5.200 anos. A 
escritura que é perdida por muitos estados: - “8 E Cush gerou Nimrod: ele começou a ser um poderoso na 
terra. 9 Ele era um poderoso caçador diante do Senhor; portanto, é dito: Assim como Ninrod, o poderoso 
caçador diante do Senhor. ( Gênesis 10: 8-9 (KJV) )
“E a Éber nasceram dois filhos: o nome de um era Peleg ; para em seus dias foram a terra 
dividida; e o nome de seu irmão era Joctan. ( Gênesis 10:25 (KJV))
Fiel às palavras das escrituras que afirmam as coisas que já existiram, é aquilo que será; e o que 
é feito é o que deve ser feito, eu Em um futuro próximo, muito em breve, o poderoso abalo que está 
por vir dividirá ainda mais os continentes e novas formações, desaparecimentos e calamidades 
acontecerão conforme profetizado para trazer um “rearranjo global”. Cremos na palavra de Deus, não 
do homem.

7. Como no dia de Pentecostes, haverá avivamento, a grande colheita de almas.

“E quando o dia de Pentecostes já havia chegado, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
2 E de repente veio um som do céu, como de um vento forte e impetuoso, e encheu toda a casa onde eles 
estavam sentados. 3 E lá apareceram-lhes línguas divididas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. 4 E 
todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia 
que falassem. ”-“ 38 Então Pedro disse-lhes: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus 
Cristo para remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. ”---“ 41 Então, os que de bom grado 
receberam sua palavra foram batizados: e no mesmo dia foram acrescentadas a eles cerca de três mil almas. ”( Atos 
2: 1-4, 38, 41 (KJV) )
Como na maravilhosa e verdadeira profecia de Tommy Hikes, em breve, muito em breve as poderosas mãos do Senhor 
serão reveladas a todos com maravilhas e milagres como "O Grande Reavivamento", pois o que está por vir é o que 
aconteceu nos dias de Pentecostes, o poder mover do Espírito Santo.



8. Espaço e tempo deformados - Como no tempo do Rei Devid, assim será no Arrebatamento.

Assim como o Senhor dobrará o tempo e o espaço no tempo do Rei Davis, o Senhor dobrará o tempo e o espaço 
novamente para levar Seus filhos durante a partida, o Arrebatamento. Em visão, eu vi o Senhor retornar das nuvens 
quando Ele veio com Seu exército de Anjos levando Seus filhos.

10 E ele montou em um querubim e voou; sim, voou sobre as asas do vento ”. ( Salmo 18; 9-10)
“9. Ele curvou os céus também, e desceu: e a escuridão estava sob seus pés.

9. Como Jesus ressuscitou dos mortos, os mortos em Cristo ressuscitarão.

Assim como Jesus ressuscitou dos mortos, os mortos em Cristo ressuscitarão e os vivos serão 
arrebatados com eles nas nuvens para estar com o Senhor para sempre.
“ 16 Porque o próprio Senhor descerá do céu com grande alarido, à voz do arcanjo, e ao som da trombeta de 
Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro: 17 Então nós, os que estivermos vivos, seremos 
arrebatados com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares: e assim seremos para sempre

“ 3 Que nenhum homem vos engane de forma alguma: porque esse dia não chegará, a menos que venha primeiro a 
apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição; ( 2 Tessalonicenses 2: 1-3 KJV) )

com o Senhor. ”( 1 Tessalonicenses 4: 16-17 (KJV) )

FINALMENTE!

10. Criação e a teoria evolucionária enganosa.
Existe uma teoria científica que afirma que “O desenvolvimento do Filo se repete no desenvolvimento do 
embrião, resumidamente afirmado como“ Oncogenia (o desenvolvimento do embrião) recapitula a filogenia (O 
desenvolvimento do filo) ”
Não estamos aqui para discutir como Deus criou Sua criação. O que sabemos é que o homem é criado no 
final. Quer Deus tenha criado a vida de seres inferiores para superiores, nos muitos milhares de anos de 
criação e aplicação de inúmeras leis, o mesmo processo se repete no desenvolvimento do embrião.

A teoria da evolução parece enganosamente boa, tornando a "mãe natureza" o criador e não Deus, mas, o 
que aconteceu no processo de criação que os evolucionistas chamam de desenvolvimento do filo, é o que 
deve acontecer no desenvolvimento do embrião, é um repetir.

Pense em uma bola de futebol com componentes pentagonais individuais. Imagine que a bola solta o ar e se inverte para 
dentro e a extremidade invertida é aberta. Agora ele forma um tubo com as duas extremidades abertas. Então o tubo redondo se 
torna plano. Através deste processo são formadas três seções, a extremidade anterior da cabeça, a extremidade média do tórax e a 
extremidade posterior do abdômen.
Este princípio da bola de futebol respeita o que ocorre tanto no desenvolvimento filogênico quanto no 
embrionário. O embrionário repetindo o desenvolvimento filogênico.

O homem e a ciência observaram ambos os desenvolvimentos, o filo e o embrionário, viram as semelhanças dos 
dois e escreveram a teoria do desenvolvimento, enquanto o Deus Todo-Poderoso criou e nos deu a palavra escritural 
dizendo que o que está por vir é o que já foi. A ciência e os historiadores surgiram com a repetição da teoria do 
desenvolvimento e a narração da história se repetindo.

Na vida, como na exemplificação imaginária dada acima, no desenvolvimento progressivo do embrião, vemos uma 
única célula como ameba, bola de células-mórula como volvox, o que parece redondo quente, como plano quente e com 
membros como anfíbio e totalmente desenvolvido vida avançada. No estágio inicial de desenvolvimento embrionário, 
todos os animais inferiores e superiores são semelhantes. No desenvolvimento posterior, eles vão divergentes.



Como está escrito “O que foi, é o que há de ser; e o que é feito é o que deve ser feito: e 
nenhuma coisa nova há debaixo do sol. ” ( Eclesiastes 1: 9 (KJV)
Tenho um trabalho detalhado sobre isso que não finalizei. Este breve verão dado acima é suficiente para 
esclarecer o ponto.

No final, a evolução está morta !!!
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