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Introdução

Por que meu longo silêncio?

Já se passaram sete semanas desde meu último boletim informativo e estudos. Recentemente, estive 

lançando um a cada três a quatro semanas. Quando estava se aproximando a hora de trabalhar no próximo, 

ouvi o Espírito Santo me dizer que não era a hora.
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Tenho usado meu tempo desde meu último boletim informativo para terminar de preparar meu rancho. Não é bem 

uma fazenda, mas temos jardins, árvores frutíferas e muitas galinhas. Eu tinha ouvido o Espírito Santo me dizendo 

para colocar minha casa em ordem, o tempo está se esgotando. Eu estava deixando as coisas ficarem degradadas e 

o Senhor estava me dizendo para fazer os reparos necessários e organizar. Tenho fadiga intermitente e isso poderia 

ter me paralisado, mas foi como se eu tivesse recebido uma prorrogação e conseguido realizar muitos projetos.

Depois de um mês, verifiquei em meu espírito que não era hora de fazer meu próximo estudo. Eu estudo e oro por 

sabedoria todos os dias e coleto material para meus próximos estudos, mas Deus estava me dizendo que meus 

leitores não estão prontos para receber o que Deus quer que eu diga.

Então, meu computador foi atacado por um trojan que levou uma semana para consertar. Minha infraestrutura foi 

atacada e tive novos problemas. Então meu corpo sofreu um severo ataque físico. Continuei pedindo a Deus por cura 

para que pudesse trabalhar para Ele. Mas acredito que Deus queria que eu apenas confiasse Nele e esperasse que 

Ele fosse em frente.

O sábado e o domingo foram meus piores dias, passando metade do dia na cama. Eu sabia a direção que 

precisava seguir com meu boletim informativo e estava apenas esperando a energia para fazê-lo. Então, ontem 

eu tive um ótimo dia e juntei metade do meu boletim informativo. Hoje estou tendo um segundo dia bom e estou 

fazendo um grande progresso naquele que pode ser o boletim informativo mais importante que você já leu de 

mim.

Por favor, não deixe que as distrações o impeçam de ler todas as páginas, é muito importante.

Quem é a pastora Dana Coverstone?

A pastora Dana Coverstone é a pastora de uma pequena Igreja da Assembleia de Deus no 

Tennessee. Ao ouvir alguns de seus sermões, eu o vejo como um homem de Deus intransigente. 

No início deste ano, antes que o vírus Corona fosse uma ameaça na América, Deus começou a dar 

a ele uma série de sonhos. Seu primeiro sonho mostrou a ele a pandemia que se aproximava

No primeiro sonho do pastor, ele viu os meses do calendário de janeiro a junho. Ele viu 

uma pandemia com pessoas em ventiladores. Ele viu
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motins em nossas cidades e medo de atingir as pessoas. Deus disse a ele no sonho para se preparar, 

dizendo isso mais de uma vez.

Ele ficou bastante surpreso com este sonho, pois disse que não tinha muitos sonhos anteriores e que 

não é um profeta. Ele compartilhou esse sonho com homens-chave de sua igreja e eles viram cada 

detalhe desse primeiro sonho se realizar. Então o pastor Dana começou a ter novos sonhos 

semelhantes com outros eventos mostrados a ele que viriam mais tarde. Ele se sentiu compelido a 

compartilhar esses sonhos online como vídeos no YouTube.

Seus sonhos se tornaram virais e seus primeiros sonhos postados tiveram cerca de dois milhões de acessos. 

Todo mundo estava falando sobre seus sonhos e a parte que deixou muitos nervosos foi que ele recebeu 

uma linha do tempo para os eventos vindouros e isso é muito incomum para profetas reais receberem linhas 

do tempo.

Por que Deus o escolheu?

Eu acredito que Deus escolheu o pastor Dana por alguns motivos e provavelmente por alguns motivos que eu vejo. Eu 

acredito que a grande razão é porque o pastor Dana acredita em um arrebatamento pré-tribulação.

Por que esse seria um motivo para Deus o escolher? Porque a maioria da igreja pensa que seremos 

levados para o céu antes que coisas ruins aconteçam. Porque o pastor Dana também acredita nisso, os 

milhões de cristãos que o seguem querem saber o que Deus está dizendo à igreja. Se o pastor Dana 

professou que acreditava em uma tribo média. êxtase ele teria sorte se até mesmo alguns milhares de 

pessoas tivessem sintonizado para ouvir o que Deus estava mostrando a ele em seus sonhos. Quando 

você o assiste em seus vídeos, percebe que ele é um sincero Homem consagrado de Deus, e isso está 

faltando até entre os ministros hoje.

Seus sonhos estão se realizando?

É estranho como seus sonhos estão se realizando. Esses sonhos realmente despertaram os falsos profetas e os 

profetas de travesseiro. Eles estão dizendo muitas coisas contra o pastor Dana e seus sonhos, porque muitos estão 

preocupados que ele possa estar certo. Se ele estiver certo, então a América terá um tempo emprestado em alguns 

meses, a América como a conhecemos, será história.
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Você não pode chamar seus sonhos de sonhos de pizza, porque sonhos de pizza se realizariam com tanta 

precisão. Um suposto profeta disse que estava tendo esses sonhos porque lia muitos jornais internacionais. 

Outro suposto profeta disse que seus sonhos eram apenas um aviso do que aconteceria se não 

orássemos. Em seu segundo sonho, ele viu os tumultos aumentarem de intensidade. Ele viu e veio a 

público com moedas desaparecendo antes de acontecer. Outros detalhes ocorreram com grande precisão. Se 

esses sonhos fossem apenas um aviso e seriam interrompidos com nossas orações, então por que 

seu sonho ainda se realizou?

Seu 4 º sonho era sobre setembro solene. Deus estava chamando a igreja para começar a orar durante o mês de 

setembro. Foi uma chamada para orar por avivamento e um tempo de consagração pessoal a Deus. No final deste 

sonho ele viu uma figura de branco, (Jesus) dizendo “Levanta-te, minha noiva, levanta-te, minha noiva, prepara-te para 

orar, prepara-te para a batalha, prepara-te para ver o meu rosto”. Quando ele deu uma entrevista no Jim Bakker Show, 

ele disse que Jesus não disse a ele que o arrebatamento aconteceria, mas o pastor Dana disse que isso era uma 

verborragia sobre o arrebatamento.

Quando você ler mais tarde em meu estudo sobre as três ressurreições, verá minha explicação sobre o 

que era o sonho de Dana em setembro. Muitos estão chamando o pastor Dana de falso profeta porque 

dizem que nada aconteceu. Eles não entendem que setembro foi sobre as pessoas se achegarem a 

Deus e reconsagrarem suas vidas para serem obedientes e caminharem perto de Deus para que 

possam estar prontas para fazer parte das Primícias da Ressurreição. Você entenderá isso melhor 

quando ler meu estudo sobre as três ressurreições.

Eu acredito que é um erro grave pensar que o que Deus mostrou ao pastor Dana pode ser eliminado por oração. Esse 

pensamento que está sendo promovido pelos falsos profetas do travesseiro está apenas colocando a igreja de volta 

no sono. Deus está julgando a América e é tarde demais para parar agora, acorde a igreja ou você verá esses 

eventos caindo como um martelo e devastará uma igreja adormecida.

O que vejo em breve.

Não tenho dúvidas de que veremos alguns eventos da lista de eventos que estou compartilhando e 

que acontecerão no dia 3 de novembro. rd Dia de eleição.

A lista do que vejo chegando nos dias e semanas, mesmo meses à frente, provavelmente não será 

listada na ordem em que realmente acontecerá.
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Acredito que veremos um mega terremoto atingir a América.

Possível evento vulcânico, existem muitos grandes vulcões na América além de Yellowstone.

Agitação civil em nossas cidades, e alguns estão prevendo uma guerra civil a partir do resultado das eleições.

Um colapso econômico está bloqueado e carregado; muitos eventos podem desencadear isso.

Eu acredito que um mega terremoto vai desencadear o início do 6 º foca. Os eventos do 6 º o selo pode se 

desdobrar em um período de meses. Esses eventos incluirão um enorme meteoro atingindo o oceano. O 

maremoto disso destruirá a cidade de Nova York e uma enorme destruição no litoral leste. Milhões 

morrerão com este evento. A Bíblia diz que o sol e a lua escurecerão. Eu acredito que isso será de cinzas 

vulcânicas.

No momento, estamos vendo um aumento nas infecções por vírus da Covid 19. Eles estimam que em poucas semanas o 

aumento das mortes diárias aumentará para mais de 2.000 por dia.

A Pastora Dana Coverstone viu as Nações Unidas, a Rússia e os militares chineses em nossas costas. David 

Wilkerson deu três sinais de alerta a serem observados. Um foi um colapso econômico, outro foi destruição e 

morte, o terceiro foi “Quando formos fracos, nossos inimigos nos invadirão.

Acredito que nossa rede elétrica estará sob ataque antes que a América seja invadida

Tenho ouvido relatos de milhares de soldados chineses se concentrando no Canadá perto de nossas fronteiras. Na 

semana passada, ouvi de dois amigos pessoais que vivem na área de Vancouver BC e eles confirmaram isso. Meu 

host da Web é um e ele me disse que o Canadá está permitindo isso para que possam proteger seus interesses no 

Canadá. O Canadá tem vendido seus Parques Nacionais aos chineses. Há pelo menos dois anos, ouvi que os 

Estados Unidos estavam fazendo o mesmo. Odeio dizer isso, mas acredito que o Canadá está nos vendendo e o 

pastor Dana viu políticos fechando negócios a portas fechadas. Acredito que quando estivermos fracos e nossos 

inimigos estiverem prestes a invadir, nossos líderes nos venderão para salvar suas próprias peles.

Ontem, enquanto eu trabalhava neste boletim informativo, o Alasca foi atingido pelos maiores terremotos 

desde o grande em 1964. Em menos de 24 horas, ocorreram mais de 50 terremotos e tremores 

secundários de 4 a 7,8 na escala mais rica. Desde então, a maior autoridade em previsão de terremotos 

está alertando que a pressão sobre o
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placas estarão trabalhando na costa oeste no próximo dia. Ele diz que a janela para o próximo 

a jusante pode levar até uma semana.

Não estou tentando assustá-lo com esta informação, estou tentando prepará-lo.

Atualização sobre minha saúde

Há alguns meses, tenho tido alguns problemas graves de saúde, não quero entrar em detalhes, não estou 

procurando simpatia, sei que esta é uma área na qual devo confiar em Deus e recentemente recebi um 

GodWord pessoal. isso confirmou que Deus tem Suas mãos na minha saúde e Ele não vai me deixar ir para 

casa no céu mais cedo. O Senhor me disse que sou necessário. e tem trabalho para terminar. Continuo a 

cobiçar suas orações, pois acredito fortemente em uma oração respondendo a Deus.

Atualização em finanças

Meu ministério é baseado na fé. Se eu abençoar aqueles que ministro também, acredito que minhas necessidades serão 

atendidas. Continuo a confiar em Deus como sempre e Deus nunca me decepcionou.

Estes são tempos difíceis para muitos financeiramente, eu entendo que alguns apoiadores anteriores ao meu 

ministério não são mais capazes. Não se sinta pressionado a dar. Sei que Deus colocará minhas necessidades no 

coração daqueles que são capazes de dar.

Por questões de saúde não comuniquei o meu agradecimento a todos os que me apoiaram. Por favor, 

seja compreensivo. Eu não tenho pessoal; sou apenas eu e Deus.

Para aqueles que podem dar o apoio do meu ministério, desde já agradeço. As necessidades do meu ministério 

em meu rancho no Arizona continuarão mesmo durante a Grande Tribulação. Como isso vai acontecer está nas 

mãos de Deus, mas Ele cuidará de nós se confiarmos Nele.

No final deste boletim, compartilho como você pode doar para este ministério.
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Qual é a diferença?

A razão para este título é porque explicar o tópico seria muito longo para torná-lo um título. Este tópico é 

muito emocionante para mim, pois acabei de receber essa revelação há uma semana e, ao ponderar, isso 

trouxe grande clareza ao tópico que irei compartilhar.

O que vou responder com a Palavra de Deus é: "Qual é a diferença entre as Primeiras Frutos 

da Ressurreição, ”E o que é chamado,“ A Primeira Ressurreição. ”

Quando me deparei com este tópico, pensei anteriormente que eles eram a mesma coisa. Ao estudar a 

Bíblia sobre esse assunto, descobri que esses são dois eventos distintos e posso mostrar nas escrituras 

quando cada um desses dois eventos ocorre.

Primeiro, mostrarei em algum lugar da Escritura as primícias mencionadas e depois mostrarei quando esse evento 

acontecer.

Depois de cobrir o local onde os primeiros frutos da ressurreição são mencionados, mostrarei onde na 

Bíblia mostrar quando este evento acontecerá. Então, depois de ter coberto as primícias da 

Ressurreição, irei abordar onde e quando da Primeira Ressurreição.

Apocalipse 14: 1,4 “Então olhei, e eis um Cordeiro em pé no Monte Sião, e com Ele cento e 

quarenta e quatro mil, tendo o nome de Seu Pai escrito em suas testas.”

“Estes são aqueles que não foram contaminados com mulheres, pois eram virgens. Estes são os que 

seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Estes foram redimidos dentre os homens, sendo primícias para 

Deus e o Cordeiro. ”

Para esclarecimento, como estudei o selamento dos 144.000 judeus das doze tribos de Israel, 

concluí que a descrição de serem virgens é um símbolo de santidade. Concluí ainda que a 

descrição do número deles também é simbólica para o número de conclusão, daqueles sendo 

escolhidos entre as nações do mundo. Entrei em maiores detalhes em boletins informativos 

anteriores, mostrando por que isso acontece, uma vez que este grupo inclui judeus e gentios.
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Como sabemos que essas primícias têm corpos ressuscitados? Se você ler a quinta trombeta da ira de 

Deus, verá que os 144.000 não podem ser feridos pelas criaturas escorpião. Além disso, no final dos 7 

anos, Jesus se encontra com o mesmo

144.000, (número simbólico) no Monte Sião e infere que todos sobreviveram para encontrar Jesus neste momento 

e, em seguida, Jesus conduz este grupo ao Trono no Céu.

Outro ponto é, lemos que o anticristo faz guerra contra os santos e as duas testemunhas mortais são 

mortas no final dos sete anos, mas nenhuma menção de dano vindo para os 144.000 porque você não 

pode prejudicar aqueles que têm seus corpos ressuscitados .

Agora, para cobrir o quando esses 144.000 servos de Deus serão selados? A resposta a esta 

pergunta foi revelada a alguns meses atrás. Quando eu vi isso, realmente me surpreendi. Eu estarei 

mostrando a você em Apocalipse capítulo 7 que os 144.000 servos de Deus serão selados antes da 

abertura do 6 º foca.

A abertura do 6 º selo começa com um grande terremoto. Eu acredito que o mega terremoto que 

David Wilkerson foi mostrado em 1974, “The Vision” é a rajada de abertura do 6 º selo a ser seguido 

por um grande evento de meteoros, erupções vulcânicas, mais terremotos e um período de 

escuridão na terra.

Nos versos que compartilharei abaixo de Apocalipse 7, você verá que são quatro anjos da destruição que 

estarão entregando a destruição dos 6 º foca. Eles são interrompidos por um anjo de autoridade maior que 

diz então para não prejudicar a terra, (terremotos), o mar, (ondas gigantes) ou as árvores, (vegetação) até 

depois de termos selado os servos de nosso Deus.

Apocalipse 7: 1-4, “Depois destas coisas, vi quatro anjos parados nos quatro cantos da terra, 

segurando os quatro ventos da terra, para que o vento não soprasse na terra, no mar, em 

nenhuma árvore. Então eu vi outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo. E ele clamou 

em alta voz aos quatro anjos a quem foi concedido fazer mal à terra e ao mar, dizendo: “Não 

façam mal à terra, ao mar ou às árvores até que tenhamos selado os servos de nosso Deus em 

seus testas. ” E eu ouvi o número daqueles que foram selados. Cento e quarenta e quatro mil de 

todas as tribos dos filhos de Israel foram selados. ”

Como eu disse antes, acredito que a descrição do selamento dos 144.000 é simbólica, assim como muito do 

livro do Apocalipse é simbólico. Se não olhássemos para o livro do Apocalipse como algo simbólico, não 

seríamos capazes de entender que a descrição de
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a besta que sai do mar com dez chifres e dez coroas está falando sobre a vinda de um governo mundial 

global único vindo de todas as nações do mundo. Assim como acredito que as 12 tribos são simbólicas 

para os 144.000 que vêm de todas as nações do mundo.

Recentemente, em meus boletins informativos, mostrei que acredito que os selos estão todos alinhados no portão de 

partida, esperando a arma disparar.

Se você ler Mateus 24, verá que quando Jesus completou a lista dos selos, Ele terminou a lista 

com Grandes Terremotos, Ele disse, estes são o começo das Dores. Acredito que todas as 

focas, exceto os terremotos, já estão em jogo esperando o disparo da arma e são os terremotos 

da abertura do 6 º selo que iniciará os Dias de Dores, que vejo como o início da Grande 

Tribulação.

Muitos profetas em quem confio vêm alertando há semanas que um grande abalo está para acontecer. Se 

você estudar como os terremotos se movem ao redor do Anel de Fogo do Pacífico, você saberá que eles 

saltam de uma placa tectônica para a próxima no sentido horário. Hoje, na última contagem, ocorreram 18 

terremotos de 4,0 a 7,5 ou a escala mais rica. Os terremotos de 7,5 são realmente grandes. Não sei quando 

sairá ou em que momento, mas esses terremotos colocarão uma enorme pressão nas placas tectônicas da 

costa oeste nos próximos dias.

Antes de entrar em meu estudo sobre a primeira ressurreição, quero compartilhar o que vejo como 

a distinção entre as primícias da ressurreição e a Primeira Ressurreição.

O que significam as primeiras frutas? Se você cria um jardim ou cultiva para viver, percebe que a colheita não vem 

ao mesmo tempo. Freqüentemente, você verá algumas de suas safras chegando antes da colheita principal. 

Freqüentemente, no final das fileiras, onde as plantas recebem mais sol, uma pequena porção de sua colheita 

estará pronta para a colheita alguns dias antes. Esta pequena porção são os primeiros frutos da sua colheita. Quando 

Jesus se referiu ao 144.000 como primícias porque este número é uma pequena porção

da maior colheita que está por vir, que é chamada de “Primeira Ressurreição”. A Primeira ressurreição 

acontece no momento do arrebatamento e esta é a maior colheita que aparece no trono em Apocalipse 

7: 9. Diz em Apocalipse 7: 9-13 que tantos em vestes brancas apareceram no trono que não puderam 

ser contados.

Agora eu quero ver o que a Bíblia chama de Primeira Ressurreição. Esta parte do livro de Apocalipse 

capítulo 20: 4-6 descreve o que está acontecendo no momento de
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a primeira ressurreição. Agora perceba que depois de estudar as diferentes ressurreições, você verá que há 

três diferentes ressurreições ainda por vir.

1. O primeiro é o primeiros frutos da ressurreição, ( Os 144.000) Uma pequena porção

da colheita)

2. O segundo é chamado de “ A primeira ressurreição "Isto você verá é o principal

colheita que é descrita em Apocalipse 20: 4-6

3. O a terceira ressurreição é chamada de “A Segunda Morte ”Esta é a ressurreição

onde todos os que morreram sem Cristo são ressuscitados para comparecer diante de Deus para serem julgados 

após os 1000 anos, de acordo com suas obras. Rev. 20: 12-15.

A Primeira Ressurreição, ( a colheita principal) Apocalipse 20: 4-6, “E eu vi tronos, e eles se 

assentaram neles, e o julgamento foi confiado a eles. Então eu vi as almas daqueles que haviam 

sido decapitados por seu testemunho de Jesus e pela Palavra de Deus, que não adoraram a 

besta ou sua imagem, e não receberam sua marca na testa ou nas mãos. E eles viveram e 

reinaram com Cristo por mil anos. Mas o resto dos mortos não reviveu até que os mil anos 

terminassem. Esta é a primeira ressureição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na 

primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e 

de Cristo e reinarão com Ele mil anos. ”

Se você ler os versículos acima, é claro que aqueles que fazem parte da Primeira Ressurreição, 

(A colheita principal dos santos), passaram pela Grande Tribulação. A terceira ressurreição, 

chamada de segunda morte, é descrita como o "resto dos mortos (os impenitentes) não viveu de 

novo até depois os 1000 anos.

A terceira ressurreição também chamada de segunda morte é explicada claramente em Apocalipse 20: 12-15.,

Apocalipse 20: 12-15, “E eu vi os mortos, pequenos e grandes, diante de Deus. E os livros foram 

abertos. E outro livro foi aberto, que é o Livro da Vida, E os mortos foram julgados de acordo com suas 

obras, pelas coisas que estavam escritas nos livros. O mar entregou os mortos que estavam nele, e a 

Morte e o Hades entregaram os mortos que estavam neles. E foram julgados cada um de acordo com 

suas obras. Então a Morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo 

aquele que não foi achado inscrito no Livro da Vida foi lançado no lago de fogo. ”
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Para concluir, preciso salientar que existem três ressurreições, alguns acreditam que existem vários 

arrebatamentos. A razão pela qual as pessoas acreditam em múltiplos arrebatamentos é porque não 

entendem que o livro do Apocalipse não foi escrito em ordem cronológica. No meu segundo livro, “ Desvendando 

o mistério do livro de

Revelação ”Eu mostro onde João, ao escrever o Livro do Apocalipse, foi interrompido duas vezes por um anjo 

que deu a João 6,5 capítulos extras de material para seu livro e porque ele não podia voltar atrás como 

fazemos hoje ao usar um processador de texto em nosso computador, ele teve que adicionar esses capítulos 

de interrupções angelicais em seus pergaminhos fora da ordem cronológica.

O que este estudo mostra é que existem apenas três oportunidades de ressurreição para ir para a eternidade. 

o pequeno número de primícias. o colheita principal na primeira ressurreição após a Grande Tribulação e 

o última ressurreição chamada de segunda morte.

A escolha é sua, qual você escolherá? Os primeiros frutos serão escolhidos entre aqueles que estão 

caminhando em santidade, totalmente entregues a Deus. Jesus disse que vim buscar uma noiva sem mancha 

ou ruga. Os primeiros frutos não incluirão a igreja morna.

A segunda escolha deve ser incluída na Primeira Ressurreição. Esta escolha incluirá a igreja morna 

renomear suas vidas para se preparar para a segunda vinda de Cristo no momento do arrebatamento após 

um tempo de Grande Tribulação. Os santos verão a guerra do anticristo, mas não terão uma parte da ira de 

Deus. A Bíblia afirma claramente que não somos contabilizados para a ira e também diz que veremos 

tribulação.

A terceira ressurreição ou segunda morte é reservada para os impenitentes, aqueles que não escolheram se 

arrepender de seus pecados e entregar totalmente suas vidas a Jesus.

Quebra meu coração ver tantos que não lerão meus estudos se virem que estou ensinando um arrebatamento no 

meio da semana. Meu conselho para você é parar de ouvir as opiniões dos outros e estudar a Palavra de Deus 

por si mesmo. Onde você passa a eternidade está em jogo.

Quem devemos ouvir?

Quando falo sobre profetas, coloco os profetas em dois campos. Um campo eu chamo de verdadeiros profetas de Deus e o 

outro campo eu chamo de falsos profetas que eu freqüentemente chamo
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os profetas de travesseiro, porque pregam uma mensagem de paz e segurança, pregam que a América será 

grande novamente e nós prosperaremos. Esta mensagem dos profetas do travesseiro faz com que a igreja se 

sinta confortável e a coloque para dormir.

Se eu fosse dar a vocês uma lista desses, que chamo de falsos profetas, muitos de vocês ficariam ofendidos e ficariam até 

com raiva de mim.

Quer você ainda tenha percebido, a América está mergulhada no pecado e a igreja está morna e Deus 

está se preparando para dar todos os passos necessários para nos despertar. Será um doloroso despertar 

e Deus não está feliz por ter que tomar medidas tão drásticas. Mas porque Deus nos ama tanto, Ele não 

tem escolha a não ser soltar o martelo do julgamento.

Se você estudar a história do Antigo Testamento para a nação de Israel, verá que Deus estava alertando a nação de Israel 

para se arrepender e disse-lhes que o julgamento viria sobre sua nação, a menos que se arrependessem verdadeiramente.

Jerimias foi um verdadeiro profeta durante este tempo de julgamento vindouro a Israel e ele continuou entregando as 

mensagens dadas por Deus sobre o julgamento vindouro. Ele entregou esses avisos de todo o caminho para a 

liderança superior de Israel e o Rei não gostou das Palavras de Deus que Jerimias estava proferindo. Jerimias foi 

informado de que é melhor ele começar a nos dar boas palavras ou ele terá problemas. Jerimias não concordou com 

o homem porque ele não agradava aos homens, mas agradava a Deus.

Às vezes, há um preço negativo a pagar por ser obediente a Deus. No final, as recompensas pela obediência 

valerão mais a pena. O rei estendeu a mão e encontrou alguns falsos profetas de travesseiro para dar-lhe uma 

boa palavra, uma palavra de paz e segurança. Muito parecido com as palavras que vêm dos profetas de 

travesseiro hoje. Jerimias foi jogado em uma vala de esgoto. Mais tarde, Jerimias foi vindicado. Quando nos 

posicionamos a favor de Deus, aceite que você será rejeitado pela multidão. Se você não for vindicado nesta vida, 

está tudo bem, pois sua vindicação será grande no céu.

Então, voltando a quais profetas devemos ouvir. Há vigias mais sinceros e profetas que querem ser do que 

posso contar. Ao tentar montar o quebra-cabeça profético, para dar-lhes clareza sobre o que está para 

acontecer, me limitei a apenas alguns profetas e fontes proféticas em que confio implicitamente. Eu sigo 

apenas cinco vozes proféticas e a Palavra de Deus. A Palavra de Deus supera as palavras de qualquer 

profeta. Se um profeta entrega uma Palavra que é contrária à Palavra de Deus, então não dê ouvidos a 

esta fonte.
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Se você tentar seguir todas as centenas de vozes proféticas por aí, seria como tentar montar um 

quebra-cabeça com mais de mil peças. Se você limitar seu quebra-cabeça a apenas um pequeno 

número de peças proféticas vindas de um pequeno número de vozes proféticas confiáveis, será muito 

mais fácil decifrar o que está acontecendo profeticamente. Por outro lado, se você perseguir cada voz 

profética, estará se voltando em todas as direções, semana após semana, porque ficou confuso ao 

olhar para muitas peças do quebra-cabeça.

Deus está julgando a América?

A resposta a esta pergunta dependerá de quem você está ouvindo. Se você acredita como eu que Dana 

Coverstone tem ouvido Deus, a resposta a esta pergunta é sim. Se você acredita que David Wilkerson foi 

um profeta verdadeiro, então a resposta não é apenas sim, mas há muito tempo necessária. Alguns 

questionam os avisos proféticos dados por DavidWilkerson nos anos 70 e 80. Lembro-me de que as 

advertências proféticas de Jesus, João, o Revelador e muitos profetas do Antigo Testamento não foram 

cumpridas por dois mil anos ou mais.

Cerca de 20 anos atrás, quando o 911 derrubou as torres gêmeas, foi um choque tão grande para a América que criou 

um despertar espiritual. As igrejas ficaram lotadas por duas semanas. Nessa época, lembro-me de Pat Robinson 

dizendo em seu programa que uma das grandes tempestades que atingiu a América foi a mão do julgamento de 

Deus. Ele foi muito criticado por dizer que Deus estava julgando a América.

Muita coisa aconteceu com a igreja em 20 anos. Os pastores perderam sua espinha dorsal. A maioria dos pastores não 

prega sermões que vão convencer os que estão nos bancos de seus pecados. Nós nos tornamos uma igreja amiga dos 

buscadores. O que é amigável para o buscador? Não ofenda ninguém em seus bancos porque eles irão embora e você 

perderá membros e renda. Que vergonha, pregadores sem personalidade. Não fomos chamados para entreter os 

pecadores em nossos bancos, fomos chamados para pregar a poderosa Palavra de Deus que convencerá os 

pecadores e encherá seus altares de pecadores arrependidos.

O que aconteceu é que a fonte de sua renda não vem dos pecadores em seus bancos. Não! 

vem de cristãos obedientes ouvindo a voz de Deus e respondendo às necessidades da igreja.
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Eu acredito que Deus está trazendo julgamento sobre a igreja? Pode apostar que sim. Deus tem que 

despertar a igreja, não importa o dano colateral que possa ocorrer. Se Deus não julgasse severamente a América 

e o mundo, outros milhões iriam para o inferno.

De volta ao 911, com apenas pouco mais de 3.000 pessoas morrendo nas torres gêmeas, houve um pequeno período de 

despertar espiritual. Veja o que está acontecendo na América apenas este ano.

1. A maior praga em 100 anos, com mais de 200.000 mortos e escaladas.

2. O maior número de desempregados desde a grande depressão de 1929

3. O maior ano de destruição por incêndios florestais na história americana.

4. O maior ano de tempestades e climas extremos da nossa história

5. O maior ano de distúrbios e distúrbios civis da história americana.

Com tudo isso, estamos vendo um reavivamento e arrependimento nacional? Estamos vendo um reavivamento regional e 

arrependimento? Um verdadeiro reavivamento não é apenas um grande culto na igreja, não! são igrejas se enchendo de 

pecadores e lenços de papel sendo distribuídos nos altares de pecadores chorando e se arrependendo diante de Deus nos 

altares.

Então, o que estou ouvindo de minhas fontes proféticas? Deus está prestes a aumentar a temperatura. A 

igreja complacente e adormecida precisa ser sacudida de seu sono e se os pregadores não vão fazer 

isso, então Deus está prestes a entrar em cena.

A lista de julgamentos que listei acima não levou a igreja a se arrepender e obedecer a Deus como sua 

eternidade dependia disso. Esta lista está prestes a ser adicionada. Abaixo, vou listar coisas que vejo chegando 

que vão acordar os que estão nos bancos ou matá-los.

1. A praga ficará pior, mais contagiosa e perigosa.

2. Os motins e o incêndio de nossas cidades vão piorar.

3. O registro de eventos climáticos extremos se tornará mais extremo.

4. Mega terremotos sacudirão a América e finalmente começarão a sacudir aqueles que dormem nos bancos de igreja.

5. Ou veremos o sol enviar uma enorme Ejeção de Massa Coronal que derrubará a grade ou 

terroristas farão isso.

6. A Bíblia diz que veremos um evento de meteoro que enviará ondas gigantes em nossas costas que farão com 

que o coração dos homens desmaie de medo do que está por vir sobre a terra.

7. Como David Wilkerson viu, “Quando formos fracos, nossos inimigos nos invadirão”
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8. Foi profetizado por profetas testados como Dumitru Duduman que várias cidades na 

América seriam detonadas.

Eu digo, não vamos esperar que Deus seja o juiz pleno da América. Vamos nos arrepender agora e comprometer 

totalmente nossas vidas em obedecer a Deus e descobrir nosso propósito com Ele e ir trabalhar sendo tudo o que 

podemos ser para Deus.

Conselho Prepper

Tenho ensinado a preparação durante anos e tenho dito que a maioria dos cristãos não se prepara 

adequadamente. Pelo que estou ouvindo e vendo, temos menos de duas semanas antes de ver as 

prateleiras das lojas vazias. Ao ler os artigos que incluí abaixo, você lerá que a partir de uma pesquisa, 

metade da América vê a Guerra Civil chegando e a maioria deles não são cristãos e estão se preparando.

Por que acredito que devemos nos preparar para o longo prazo? Porque existem duas dinâmicas em jogo.

1. Covid 19 agora está aumentando em partes do nosso país e em algumas áreas com mais infecções do que vimos 

durante o pico anterior na primavera passada. Lembre-se da escassez de alimentos. Quando as mortes diárias 

começarem a se aproximar de 2000, a compra e o racionamento de alimentos entrarão em pânico.

2. O medo de uma guerra civil vir de qualquer uma das partes quando o resultado da eleição for determinado. A 

esquerda está ameaçando queimar nossas cidades. Eu tenho um artigo de notícias abaixo relatando que 

muitos deixarão a cidade de Nova York no dia das eleições, pois isso está chegando.

O que você deve estocar? Arroz, feijão, farinha e itens necessários para cozinhar do zero. Você precisa de 

energia reserva para quando a rede cair. Você precisa de combustível para aquecimento, cozimento e energia 

geral. Lanternas e lanternas extras e algumas lâmpadas solares recarregáveis. Cobertores e sacos de dormir 

suficientes para quando não há calor. Você precisa de meios para proteger sua família do perigo. Se você puder 

pagar, precisará de um forno solar para cozinhar e ferver água. Eles funcionam mesmo no inverno e economizam 

seu precioso suprimento de combustível.
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Sobrevivência 101: Estoque suprimentos essenciais e fortifique sua casa 

antes do TEOTWAWKI

17/10/2020 / Por Arsenio Toledo

Refugiar-se na sua própria casa só será possível se a sua propriedade estiver pronta para o TEOTWAWKI. 

Isso pode ser feito fortificando sua casa para torná-la mais fácil de viver pacificamente e estocando os 

suprimentos de que você precisará para possivelmente sobreviver ao desastre.

Fortificando sua casa

Em uma situação TEOTWAWKI, você e sua família precisam ficar o maior tempo possível. Como tal, você 

precisa ter certeza de que sua casa está bem preparada para lidar não apenas com invasores, mas contra a 

própria natureza.

Dependendo de onde você mora, os invernos serão frios ou extremamente congelantes. Sua 

casa precisa estar pronta para isso. Se você tem uma lareira ou um fogão a lenha, precisa 

pensar em estocar lenha suficiente. Se você não tem nenhum desses, precisa de alternativas 

não elétricas, como isolar-se com camadas e mais camadas de roupas.

Para se defender de invasores domésticos, a primeira coisa que você precisa fazer é fortificar o perímetro 

de sua propriedade. Você pode fazer isso erguendo cercas e outras fortificações defensivas, como 

paisagismo defensivo. Depois disso, procure fortalecer os pontos de entrada da sua casa, o que significa 

instalar portas e janelas que possam resistir a ataques fortes.

Por último, fortifique um cômodo em sua casa que você pode transformar em um quarto seguro. Este 

não é um lugar onde você vai esperar pela derrota, mas um lugar onde você e sua família podem se 

reagrupar e viver para lutar outro dia. Deve oferecer, no mínimo, o mesmo nível de segurança que suas 

portas externas e deve ser preenchido com os suprimentos necessários para permitir que você resista a 

um cerco prolongado. (Relacionado: Como se proteger de 3 ondas de caçadores de comida e abrigo 

após TEOTWAWKI.)

16

https://survival.news/author/arseniotoledo
https://ayearwithoutthegrocerystore.com/preparing-your-home-now/
https://ayearwithoutthegrocerystore.com/preparing-your-home-now/
https://www.tactical.com/fortify-your-home-shtf/
https://www.tactical.com/fortify-your-home-shtf/
https://www.naturalnews.com/2020-06-05-protect-yourself-from-food-and-shelter-seekers-after-teotwawki.html
https://www.naturalnews.com/2020-06-05-protect-yourself-from-food-and-shelter-seekers-after-teotwawki.html


Estocando suprimentos

Agora que as defesas da sua casa estão levantadas, você precisa pensar em todos os suprimentos 

de que precisa para abastecer sua casa. Seu objetivo é evitar ter que sair de casa o máximo 

possível, ou pelo menos até descobrir como cultivar sua própria comida e criar seu próprio gado.

Os dois suprimentos de que você mais precisa são comida e água. Seu objetivo é garantir que você e sua família 

consigam comer pelo menos 2.000 calorias todos os dias. Faça um estoque de alimentos com vida útil de mais de 

um ano e não se esqueça de pensar em comprar comida também para seus animais de estimação.

Para a água, você precisa encher muitos recipientes com água limpa e potável, com o objetivo de 

fornecer pelo menos um litro por pessoa por dia. Você também precisará pensar em como reabastecer 

seus suprimentos. Você também deve começar a estocar suprimentos de filtração de água, como 

tabletes de purificação e solução de iodo.

Não se esqueça de estocar também armas de fogo e munições. Ter uma variedade de armas e 

munições não só o ajudará a defender sua casa, mas também a sustentar sua família por meio 

de caça.

Outros suprimentos que você precisa estocar incluem itens de higiene, como sabonete, suprimentos para lavanderia, 

livros didáticos para ajudá-lo a aprender novas habilidades, equipamentos de comunicação para ajudá-lo a alcançar o 

mundo mais amplo após SHTF, ferramentas e suprimentos médicos e de primeiros socorros em geral.

Quando o mundo desmoronar, você e sua família precisarão de um lugar onde se sentirem seguros e 

protegidos. É por isso que sua casa precisa estar tão pronta, e isso só pode acontecer se você tratá-la 

como uma parte central de seus preparativos. Quando o mundo acabar, você ficará grato por não ter 

ignorado a importância de sua própria casa.
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Os resultados da pesquisa mostram que a maioria dos 

americanos está se preparando para a guerra civil

19/10/2020 / Por Zoey Sky

Não há fim à vista para a pandemia de coronavírus (COVID-19), com o presidente Donald Trump até mesmo 

testando positivo para a doença no início de outubro. Conforme COVID-19 continua a se espalhar por todo o país, 

mais cidadãos estão estocando itens essenciais.

De acordo com uma enquete, alguns americanos estão até se preparando para uma possível “guerra civil”.

“O resultado da pesquisa mais assustador”

A pesquisa, que incluiu resultados da pesquisa “Back-to-Normal Barometer”, foi conduzida por três empresas: Engagious, 

Sports and Leisure Research Group e ROKK Solutions. Os resultados da pesquisa mostraram que mais de 61% dos 

participantes da pesquisa acreditam que a América está se aproximando de uma segunda guerra civil, com 41% que 

“concordam fortemente” com essa avaliação.

Os resultados também mostraram que 52% dos entrevistados estão convencidos de que a guerra civil é iminente e 

que já estão estocando alimentos e outros suprimentos. Alimentando esses temores está a frequente e recente 

escassez de suprimentos induzida pelo COVID-19 experimentada pelos compradores em todo o país.

Rich Thau, presidente da Engagious, compartilhou que este “é o resultado de pesquisa mais assustador” ao qual ele já foi 

associado. Embora outras pesquisas tenham analisado o estado político e econômico dos Estados Unidos desde a chegada 

da crise do coronavírus, esta foi a primeira a levantar “as preocupações da maioria sobre uma guerra potencial”.

Além da pandemia, a corrida presidencial de 2020 está esquentando. Ao mesmo tempo, apoiadores e manifestantes do 

Black Lives Matter (BLM) estão liderando protestos cada vez mais violentos em várias cidades. Em algumas cidades como 

os subúrbios de Washington, grandes lojas, incluindo Sam's Club e Costco, estão reintroduzindo limites para produtos 

populares, como água engarrafada, alimentos enlatados e produtos de papel.
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Ron Bonjean, sócio da Soluções ROKK, explicou que a empresa vem realizando pesquisas com 

consumidores e funcionários desde o início de abril “para ajudar as indústrias a tomarem decisões 

estratégicas no mês que vem”.

Bonjean acrescentou que os dados atuais indicam uma tendência alarmante de que a extrema polarização política dos 

EUA tem uma maioria de americanos preocupados que o país esteja "pronto para explodir em uma Guerra Civil". 

(Relacionado: As sementes foram plantadas para a próxima Guerra Civil Americana. Não acho que nada pare agora.)

Os americanos também estão preocupados com os resultados das eleições

As pessoas também estão preocupadas com a legitimidade da próxima eleição presidencial. Eles também expressaram 

suas preocupações sobre como "um resultado que parece contaminado"

poderia agravar a psique já desgastada da América e desencadear mais violência nas ruas.

Outro YouGov pesquisa 1.999 eleitores registrados mostrou que 47 por cento dos participantes discordam da ideia 

de que a eleição “provavelmente será justa e honesta”. Um pouco mais da metade ou 51 por cento não "geralmente 

concorda sobre quem é o presidente legitimamente eleito dos Estados Unidos".

o YouGov a pesquisa foi realizada em 1 e 2 de outubro, com uma margem de erro de +/- 2,56 pontos percentuais. UMA YouGov 

pesquisa com 1.505 eleitores revelou que 56 por cento dos participantes estão preocupados com “um aumento da 

violência como resultado da eleição”. A questão tinha margem de erro de 4,2 pontos percentuais.

Muitos apoiadores de Trump também expressaram sua preocupação sobre a legitimidade da eleição, que está ligada às 

alegações amplamente não comprovadas que Trump levantou sobre fraude potencial envolvendo milhões de cédulas 

de correio que começaram a chegar aos escritórios em todo o país.

Braver Angels, que encomendou o YouGov pesquisa, também divulgou uma "Carta da América", uma campanha 

nacional que incentivou os cidadãos, grupos cívicos e organizações religiosas a prometer que se absterão de 

táticas violentas e respeitarão aqueles que votaram de forma diferente.
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“Se no futuro próximo enfrentarmos uma crise constitucional na qual nossas instituições não consigam chegar a um 

consenso sobre quem é o presidente legitimamente eleito, resolvemos trabalhar juntos para superar esse abismo por 

soluções baseadas na Constituição e guiadas por nossas tradições democráticas e não violentas e nosso senso de 

destino compartilhado ”, dizia a carta.

As fontes incluem: WND.com, WashingtonExaminer.com, USAToday.com,

Palavras dos Profetas

2020 não vai acabar bem, o pior ainda está por vir

18 DE OUTUBRO DE 2020 01:12 NOEL 

CASTILLO

Em agosto de 2020, o Espírito Santo disse “Prepare-se para ficar sem energia elétrica por um período”. 

Ele então me lembrou da palavra dada “SIGNS IN HEAVEN” (já postada neste site) https://444prophecynews.com/signsin-heaven-noel-castillo/

e me disse que isso será devido à grande quantidade de massa coronal ejetada pelo sol. Haverá um 

efeito EMP (pulso eletromagnético) que danificará usinas de energia, dispositivos eletrônicos e todo 

tipo de tecnologia (aconselho procurar mais informações sobre EMPs e como eles funcionam).

Além disso, ouvi uma profecia de mudanças climáticas drásticas (onde foi dito que a América Central iria 

de clima tropical para polar / frio) e pedi confirmação em oração. Na mesma noite o Espírito Santo me 

deu um sonho em que me vi em um mercado local, comprando roupas quentes e roupas de cama 

grossas e quentes (confirmação de que a profecia é verdadeira).

Em 24 de agosto de 2020

O Espírito Santo falou ao meu entendimento dizendo:

“O coração de todos os homens falhará e até os homens mais corajosos tremerão quando tudo o que está por vir 

acontecer”
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Ao retornar de uma viagem, Ele também me disse:

“Apertem os cintos para 2020 não vai acabar bem, o pior ainda está por vir”

Ele acrescentou ainda:

A palavra de "Vem, povo meu, entra em teus aposentos, e fecha as tuas portas sobre ti: 

esconde-te por um momento, até que a indignação passe" Ele afirmou que esta palavra ainda 

não foi cumprida, para indignação do Senhor ainda não foi derramado.

Ao me contar tudo isso, senti uma paz inexplicável porque sei que Ele cuidará dos Seus, de Seu povo, de 

Seu remanescente, de Seus escolhidos.

Isaías 13: 6-7

6 Uivai; porque o dia do Senhor está próximo; virá como uma destruição do Todo-Poderoso.

7 Portanto todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se derreterá.

Sofonias 1:14

14 O grande dia do Senhor está perto, está perto e se apressa muito, sim, a voz do dia do Senhor: 

amargamente clamará ali o homem poderoso.

Isaías 26:20

20 Vem, povo meu, entra em teus aposentos, e fecha as tuas portas sobre ti; esconde-te por 

um momento, até que passe a indignação.

No início de setembro de 2020 (desculpe, não posso fornecer a data exata), tive duas visões:

Na primeira visão, vi um bebezinho bebendo sua mamadeira e depois a parte inferior do rosto de Jesus com 

lágrimas escorrendo (não me foi mostrado o rosto inteiro, apenas as bochechas e o queixo). O Espírito Santo 

me deu a compreensão de que era o rosto de Jesus que eu estava observando e pude sentir como o coração 

do Senhor está triste pelas crianças. O Espírito Santo colocou em meu coração para aumentar a intercessão 

pelos inocentes. Por favor, inclua crianças em sua lista de orações e interceda por elas. Peça a Deus para 

impedir, parar, destruir e confundir quaisquer planos contra eles. Peça que o propósito divino seja cumprido na 

vida dos filhos e por proteção.

Segunda visão, me foi mostrado um corpo tipo mulher, era extremamente robusto, tinha maquiagem 

excessiva, todo o corpo era da cor azul, usava brincos enormes,
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e sua roupa era nojenta (nada combinava). Pedi ao Espírito Santo clareza sobre esta visão e Ele disse que 

era um espírito de gula (é por isso que o usei ao descrever). Eu também vi uma cobra enorme e o Espírito 

Santo me deu a compreensão de que era um espírito de luxúria, fornicação, adultério e depravação sexual 

que vem atacar os filhos de Deus (na verdade, os dois espíritos. Espírito de gula e depravação sexual). O 

alvo principal são os filhos e servos de Deus. O conselho do Espírito Santo para orar por maridos / 

esposas, mesmo as pessoas que nunca ousaram trair seus parceiros, cairão nisso.

Em 10 de outubro de 2020

Tive uma visão instantânea, pude observar minha cama e o teto do meu quarto. De repente, tudo começou a 

tremer violentamente, tanto que eu podia ver como as paredes e minha cama se curvavam como ondas no 

mar. Então, o Espírito Santo disse “A Terra vai tremer como um bêbado e vai balançar como uma rede”.

Isaías 24:20

20 A terra cambaleará como um ébrio e será removida como uma cabana; e a sua 

transgressão pesará sobre ela; e cairá, e não se levantará novamente.

Toda glória e honra são para Deus somente, eu sou apenas um mensageiro. Por favor, leve essas revelações 

ao Deus Altíssimo em oração. Por favor, consulte o Espírito Santo e peça a Ele para confirmar cada revelação 

que você ler.

Deus abençoe a todos vocês, irmãos e irmãs em Cristo. Que a paz do Senhor esteja com você o tempo 

todo!

PEGOU DESCONHECIDO, Byron Searle, 15/10/2020

Lucas 21: 34-36

34 E acautelai-vos, para que em nenhum momento vossos corações sejam sobrecarregados com a fartura, e embriaguez, e cuidados 

desta vida, e assim aquele dia chegará sobre vós de surpresa.

35 Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra.

36 Vigiai, portanto, e orai sempre, para que sejais considerados dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e de comparecer 

perante o Filho do homem.

Meu filho, eu digo - MUITOS DOS MEUS FILHOS SERÃO PEGOU DESCONHECIDO pois eles se concentram mais nos cuidados deste mundo 

do que em mim. Meus filhos estão presos na WEB DO MUNDO, vendo essa vida como o fim.
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Digo - ESTA VIDA NÃO É UM VAPOR, E O REINO GLORIOSO QUE ESPERA AQUELES QUE SÃO MEUS DURARÁ PARA SEMPRE.

Eu digo - NÃO SE APAREÇA nos assuntos mundanos da vida, mas ore e Me busque por orientação.

Meu filho, MUITAS COISAS ESTÃO PARA PASSAR, sobre as quais Meus profetas e vigias têm alertado.

Alguns dizem que EU RETITEI MEUS JULGAMENTOS e que a VIDA na América e no mundo CONTINUARÁ a ser abençoada, e a 

América será GRANDE novamente.

ASSIM DIZ O SENHOR --- A AMÉRICA SÓ ERA GRANDE QUANDO EU ERA PRIMEIRO NOS CORAÇÕES E AS LEIS DO HOMEM. Agora, 

isso foi corrompido, e os corações e as leis foram poluídos pelo pecado.

Meu filho, a AMÉRICA NÃO SE ARREPENDEU DO REI. Em vez disso, um punhado de pessoas equivocadas fazem reuniões de oração e 

Me pedem perdão a esta nação.

NÃO VOU OUVIR, pois seus corações não são puros, mas CHEIOS DE ORGULHO E Luxúria. Tornou-se um SNARE para eles enquanto oram 

e CONVENCEM OS OUTROS de que mudei de ideia.

DIGO --- O JULGAMENTO ESTÁ AQUI E CRESCERÁ EXPONENCIALMENTE MAIOR À medida que o tempo avança.

Meu filho, eu disse muitas vezes a essas pessoas obstinadas para colocarem seu coração e sua casa em ordem. Muitos ouviram 

e atenderam; entretanto, MUITOS MAIS riram e zombaram das Minhas palavras. Eles vão pagar o preço muito em breve.

UM GRANDE AGITAÇÃO ESTÁ CHEGANDO À AMÉRICA - TÃO GRANDE VAI AGITAR QUE NINGUÉM PODERÁ ESTAR DE PÉ.

Zombadores e zombadores dizem - "Já ouvimos isso antes !! Quando será isso ???"

EU DIGO --- QUANDO VOCÊ MENOS ESPERA. KORAH ESPERA QUE O SOLO SE ABRIR E ENGOLIR ??

Meu filho, HAVERÁ GRANDES SINAIS NO SOL, NA LUA E NAS ESTRELAS QUE FARÃO FALHAR O CORAÇÃO DOS HOMENS.

Eu digo para meus filhos --- NÃO SEJA PEGO DESCONHECIDO !!

ARREPENDA-SE AGORA! aqueles que duvidam.

ARREPENDA-SE AGORA! aqueles que zombam e zombam.

ARREPENDA-SE AGORA! aqueles que se preocupam mais com este mundo do que comigo.

EU DIGO --- ORE E COLOQUE SUA ARMADURA! NÃO ENTRE NA BATALHA DESPIDO! LEIA MINHA PALAVRA, PORQUE É TODA VERDADE! 

NÃO ACREDITE OS FALSOS PROFETAS QUE DIZEM QUE A AMÉRICA SERÁ GRANDE OUTRA VEZ.

EU DIGO --- O CAPTIVIDADE ESTÁ VINDO, E VOCÊ DEVE SER FORTE NO ESPÍRITO E NA MINHA PALAVRA!

Meu filho, PREPARE-SE PARA SENTIR O GRANDE AGITAÇÃO! AMÉRICA - ACABOU SEU TEMPO.

Eu digo novamente --- ARREPENDA-SE E VOLTE PARA MIM. Abandone seus maus caminhos e permita que Eu guie sua vida.

ESTÁ VINDO - E LOGO VAI ABALAR SEU MUNDO! EU TE AMO MUITO, OU NÃO TERIA TE DISSE.
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Prepare-se para a rocha !!

Amém. Dado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo

Não falta muito tempo, o portão

está prestes a fechar

4 DE OUTUBRO DE 2020 23:54

REPENTBEHOLY.COM

CHINA

RUTH SMITH, Traduzido do chinês original

Enquanto eu estava orando em línguas esta manhã, fiquei muito triste e comecei a chorar, então recebi 

as seguintes palavras.

Esta é uma geração desonesta e perversa. Eu levantei tantos profetas, servos, vigias e mensageiros 

para chorar e advertir, que até levantei criancinhas para chorar e advertir, mas quantos ouviram, 

quantos se arrependeram?

Minha filha, este mundo vai passar muito em breve, o dia da Minha volta está próximo, mas quantos já se 

prepararam? Este mundo está prestes a mudar de cabeça para baixo tão cedo, tudo o que você vê com seus 

próprios olhos agora não existirá mais. Minha filha, não pare de rezar pelas almas perdidas, eu te amo, eu 

também as amo. Eu quero que todos sejam salvos, ninguém perecerá. Desejo que todos, todos os que criei 

venham a Mim, que desfrutem de tudo o que preparei para eles.

Meu coração está aflito por essas almas, como gostaria que elas voltassem para Mim! Estou avisando, avisando, 

avisando, mas ninguém escuta!

O aviso cessará muito em breve, os julgamentos já começaram, não quero ver o homem que criei sofrer 

tudo isso, mas para despertá-los, para puxá-los de volta da estrada que leva ao poço do Inferno, Eu devo 

fazer isso.

Eu sou um Deus justo, eu sou um Deus santo, ninguém pode me ver sem santidade; mas eu também sou um Deus 

amoroso, voltem, Meus filhos, estou esperando de braços abertos que vocês voltem para os Meus braços.

Não falta muito tempo, o portão está se fechando, venham a Mim enquanto ainda dá tempo, venham, Meus 

filhos, venham logo, não demore, amanhã pode não ser de vocês. Amo vocês, meus filhos, com um amor 

eterno,

Seu Abba, Pai Celestial
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O que está nas notícias?

Muitos americanos agora estão planejando “dar o fora” antes do dia da eleição, 

enquanto as autoridades se preparam para o caos nas ruas

18 de outubro de 2020 por Michael Snyder

Você estará seguro onde está atualmente, se os resultados das eleições provocarem o caos nas ruas de 

nossas principais cidades? Muitos americanos estão ficando profundamente preocupados com sua 

segurança pessoal conforme nos aproximamos de 3 de novembro, porque eles podem ver o que está por vir. 

Vai levar muito tempo extra para contar todos os votos porque dezenas de milhões de americanos estão 

votando pelo correio desta vez, e ambos os lados recrutaram exércitos de advogados e estão preparados 

para contestar os resultados da eleição para o amargo fim. Não importa quem acabe sendo declarado o 

vencedor quando tudo acabar, haverá milhões e milhões de eleitores muito zangados por aí que 

provavelmente sentirão que a eleição foi roubada deles, e essa é uma receita para a agitação social 

generalizada . Eu realmente gostaria que pudéssemos voltar e fazer as coisas de forma diferente para que 

não enfrentássemos esse tipo de cenário, mas agora é tarde para isso. Mais de 27 milhões de americanos já 

votaram e mais votam todos os dias. Qualquer tentativa de consertar o processo terá que esperar por futuras 

eleições e, sem dúvida, precisa ser consertada.

Ainda é difícil para mim acreditar que estou realmente escrevendo sobre a possibilidade de violência após uma eleição 

presidencial nos Estados Unidos, mas é aqui que estamos como sociedade.

Na verdade, há violência nas ruas agora.

Isso deve partir o coração de todos, porque a violência não vai resolver nada.

Infelizmente, um número cada vez maior de pessoas não está ouvindo as vozes da razão e vemos a raiva e 

a frustração subirem a níveis nunca antes vistos.
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Neste ponto, a maioria dos americanos está esperando o pior. Para ser mais específico, uma pesquisa recente 

descobriu que 55 por cento de todos os eleitores registrados esperam um aumento na violência após a eleição ...

Na pesquisa YouGov, cerca de 55 por cento dos eleitores registrados disseram acreditar que a violência aumentaria nos 

EUA após a eleição presidencial de 3 de novembro.

Pouco menos de 11% dos entrevistados disseram que não esperavam que ocorresse um aumento na violência após a eleição, 

enquanto 33% dos eleitores não tinham certeza.

Ainda mais alarmante, uma pesquisa diferente descobriu que mais de 40 por cento dos republicanos e mais de 40 

por cento dos democratas acreditam que a violência seria pelo menos "um pouco" justificada se seu partido 

acabasse perdendo ...

Em setembro, 44% dos republicanos e 41% dos democratas disseram que haveria pelo menos “um pouco” de 

justificativa para a violência se o indicado do outro partido ganhasse a eleição.

Eu realmente gostaria que esses números não fossem reais, mas são.

À medida que o dia da eleição se aproxima, muitos americanos decidem que “dar um pulo” é a melhor coisa a 

fazer. Por exemplo, uma moradora de Nova York de 31 anos vai ficar com seus pais no dia da eleição porque 

acredita que "a cidade vai pegar fogo" se Trump ganhar ...

Andrea, 31, moradora do Flatiron, também decidiu fazer as malas antes de 3 de novembro. “Eu fui para os meus pais em Nova Jersey 

por cerca de duas semanas quando os protestos do BLM pioraram e os saques começaram. Então, definitivamente quero sair daqui 

na semana da eleição ”, disse a especialista em relações públicas, uma republicana que pediu que seu sobrenome não fosse 

divulgado. “Estou pensando que se Trump vencer, será um desastre - a cidade estará em chamas. As pessoas vão enlouquecer. ”

E Ooana Trien, de 42 anos, está planejando passar o dia da eleição fora da cidade porque está preocupada 

que "os manifestantes vão tentar incendiar a Trump Tower" ...

O apoiador de Trump, que está enviando sua cédula, planeja abrir suas portas para outras pessoas que procuram fugir. 

“Disse aos meus amigos que quem quisesse sair da cidade era bem-vindo aqui. Uma amiga que mora em Washington 

Heights vai votar pela manhã [no dia 3 de novembro] e vir direto para a praia ”, disse ela. “Minha mãe acha que, 

independentemente de [Trump] ganhar ou perder, os manifestantes vão tentar incendiar a Trump Tower.”

As autoridades policiais de todo o país também estão profundamente preocupadas com o potencial de 

violência.

Por exemplo, em Nova Jersey, as autoridades alertaram que poderíamos potencialmente ver “distúrbios civis 

resultando em distúrbios, atos violentos e fatalidades” ...
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“Atrasos nos resultados eleitorais e recontagens podem resultar em protestos e tentativas de ocupação de escritórios 

eleitorais”, alertaram funcionários do Departamento de Segurança Interna e Preparação de Nova Jersey em uma avaliação de 

ameaça emitida no final de setembro.

“Os incidentes de agitação civil que resultam em motins, atos violentos e mortes convergirão com a incerteza 

eleitoral, produzindo confrontos entre manifestantes e contra-manifestantes que desafiam os resultados eleitorais”, 

observou.

Sim, você leu corretamente.

Na verdade, eles usaram a palavra “fatalidades”.

Em Nova York, os residentes foram abalados por um memorando que vazou da NYPD que alertava sobre 

protestos violentos de 25 de outubro até o início de 2021 ...

Os nova-iorquinos estão nervosos depois que um memorando do NYPD vazado, obtido pelo The Post, revelou esta semana que a 

polícia está se preparando para os protestos começarem já em 25 de outubro e crescerem em intensidade no próximo ano. O 

departamento decretou que os oficiais deveriam “estar preparados para o desdobramento”, acrescentando: “Este 3 de novembro 

será uma das eleições presidenciais mais disputadas da era moderna. Há também uma grande probabilidade de que o vencedor 

da eleição presidencial só seja decidido por várias semanas. ”

No Arizona, o oficial de segurança da informação do condado de Maricopa está encorajando as pessoas a ter 

autoridades policiais na discagem rápida, apenas no caso de algo

acontece …

“Certifique-se de entrar em contato com as autoridades policiais e dizer, no dia da eleição e próximo a ele, qual é o nosso 

plano?” ele disse. “Você tem uma lista de contatos de emergência? Você tem seu departamento de polícia, seu xerife, quem 

quer que seja, na discagem rápida pronto para fazê-los responder a qualquer tipo de ameaça? ”

O dia da eleição é daqui a pouco mais de duas semanas, e as emoções estão muito altas.

A maioria dos democratas espera que Joe Biden ganhe, e muitos deles ainda estão prevendo uma vitória 

esmagadora.

É claro que a maioria dos republicanos acredita que as pesquisas nacionais estão completamente erradas novamente 

e que o presidente Trump acabará por sair vitorioso.
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No final, será provado que um lado está errado e a decepção que eles sentirão será muito, muito amarga.

Todos nós nos lembramos dos tumultos que testemunhamos no início deste ano, e muitos acreditam que o que está por vir 

pode ser muito, muito pior.

Em 2020, as vendas de armas dispararam a níveis nunca antes vistos, e muitos americanos se viram 

comprando armas pela primeira vez. Um desses compradores pela primeira vez é uma mãe solteira de 44 

anos chamada Andreyah Garland ...

Andreyah Garland, uma mãe solteira de 44 anos de idade com três filhas, comprou uma espingarda em maio para proteção na 

pitoresca cidade de classe média de Fishkill, Nova York. Ela se juntou a um novo clube local de armas de rápido crescimento para 

aprender a atirar.

De acordo com a Reuters, uma "eleição potencialmente contestada que muitos temem que possa desencadear violência" desempenhou 

um papel importante em sua decisão de comprar uma arma de fogo ...

Como legiões de outros compradores de primeira viagem que estão contribuindo para vendas recordes para a indústria de armas dos Estados 

Unidos neste ano, a decisão de Garland de pegar em armas é motivada em parte por notícias perturbadoras sobre a pandemia de coronavírus, 

agitação social sobre assassinatos de negros pela polícia e um eleição potencialmente contestada que muitos temem que possa desencadear 

violência. “Com tudo que está acontecendo ao nosso redor”, disse ela, “você vê uma necessidade”.

Se você pudesse voltar 50 anos atrás e dizer aos americanos como seriam as condições em 2020, a 

maioria deles não acreditaria em você.

Nossa sociedade está literalmente derretendo bem na frente de nossos olhos, e não acho que alguém 

será capaz de impedir que isso aconteça.

É claro que essa eleição vai e vem, mas a instabilidade social que estamos testemunhando permanecerá, 

e neste ponto todos devem ser capazes de ver que a América está caminhando para um futuro muito 

sombrio.

Mais da metade de todos os americanos “planejam estocar alimentos e outros 

itens essenciais” para os meses caóticos que estão por vir

12 de outubro de 2020 por Michael Snyder
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Houve um tempo em que os preparadores eram implacavelmente zombados, mas ninguém está rindo agora. 

Hoje, a maioria dos americanos está pensando em estocar alimentos, e essa mudança massiva em nossa 

mentalidade nacional foi provocada pela preocupação com o que vai acontecer nos próximos meses. Muitos 

americanos acreditam que outra onda da pandemia do coronavírus está chegando, outros acreditam que nossa 

depressão econômica em curso se tornará ainda mais profunda e outros ainda estão convencidos de que as 

próximas eleições podem produzir violência generalizada. Claro que sempre houve pessoas que ficaram 

profundamente alarmadas com eventos futuros, mas nunca vimos nada parecido com isso. Na verdade, uma 

nova pesquisa descobriu que mais da metade de todos os americanos estão planejando "estocar alimentos e 

outros itens essenciais" ...

Um pouco mais da metade dos americanos em uma pesquisa recente do Sports and Leisure Research Group afirma que 

já tem ou planeja estocar alimentos e outros itens essenciais. O principal motivo: temores de uma pandemia ressurgente, 

que poderia levar a interrupções, como novas restrições às empresas. Em 2 de outubro, o número de casos COVID-19 nos 

EUA foi o maior em quase dois meses.

As pessoas ainda se lembram da escassez que testemunhamos no início deste ano, quando a pandemia de 

coronavírus eclodiu pela primeira vez neste país, e aqueles que acabaram ficando presos em casa sem papel 

higiênico suficiente preferem não repetir essa experiência.

Assim, à medida que a grande mídia continua a divulgar uma nova onda da pandemia, devemos esperar ver 

os americanos irem aos supermercados com muita força. E de acordo com a empresa de dados Envestnet 

Yodlee, há evidências de que isso já é

acontecendo …

Já existem evidências de que as vendas de alimentos estão aumentando, de acordo com dados de fontes do setor. A conta típica de 

uma ida ao supermercado subiu para US $ 72 na semana encerrada em outubro

6 ou 11% a mais em relação à semana anterior, de acordo com a empresa de dados Envestnet Yodlee.

“Esse é o maior valor que vimos desde a primeira semana de junho e o segundo maior desde que começamos a monitorar isso 

em janeiro”, disse Bill Parsons, presidente do grupo de dados e análises da Evestnet.

Felizmente, muitas redes de supermercados anteciparam um pico na demanda e começaram a estocar antes 

do tempo. O seguinte vem de CNN … Mercearias nos Estados Unidos estão estocando produtos para evitar a 

escassez durante uma segunda onda de coronavírus.
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Produtos domésticos - incluindo toalhas de papel e lenços Clorox - têm sido difíceis de encontrar às vezes durante a pandemia, e 

se os supermercados não estiverem estocados e preparados para a segunda onda neste inverno, os produtos acabarão e a 

escassez poderá acontecer novamente.

Em uma época em que outros varejistas em todo o país estão falhando em um ritmo que nunca vimos antes, 

muitas redes de supermercados estão passando por vendas crescentes.

E, é claro, há muito tempo venho alertando que isso eventualmente aconteceria. Em tempos de crise, a 

demanda por alimentos e outros itens essenciais tende a aumentar e a demanda por itens não essenciais 

tende a diminuir.

Não é preciso dizer que isso não está acontecendo apenas nos Estados Unidos. Em todo o mundo, temos 

visto a demanda por alimentos aumentar, e isso ocorre em um momento em que a produção global de 

alimentos está cada vez mais estressada.

Como resultado, os preços dos alimentos em todo o mundo estão começando a subir bastante agressivamente …

Os preços dos alimentos continuam subindo durante a pandemia do coronavírus, colocando em risco a segurança alimentar de dezenas de 

milhões em todo o mundo.

Na quinta-feira, a Organização para Alimentação e Agricultura (FAO) das Nações Unidas disse que os preços mundiais dos 

alimentos subiram pelo quarto mês consecutivo em setembro, liderados pela alta nos preços de cereais e óleos vegetais, informou Reuters

.

O índice de preços de alimentos da FAO, que acompanha os preços internacionais das principais commodities alimentares 

comercializadas (cereais, sementes oleaginosas, laticínios, carne e açúcar), teve média de 97,9 em setembro contra 95,9 revisados   

para baixo em agosto.

Infelizmente, este é apenas o começo.

O abastecimento global de alimentos continuará a ficar ainda mais restrito, e a demanda global por alimentos 

continuará crescendo.

Então, eu estocaria enquanto você ainda pode, porque os preços nunca serão mais baixos do que estão agora.

Enquanto isso, nossa sociedade continua se desfazendo bem diante de nossos olhos. Você pensaria que a conquista do 

título da NBA pelo Lakers seria um momento para comemorar para a cidade
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de Los Angeles, mas em vez disso, grandes multidões de jovens usaram como uma oportunidade para 

tumultos e atacar policiais ...

Uma multidão de mais de 1.000 foliões desceu para a área ao redor do Staples Center após o jogo. Indivíduos indisciplinados 

misturados à multidão começaram a atirar garrafas de vidro, pedras e outros projéteis nos policiais. Foi quando uma 

assembléia ilegal foi declarada, e apenas um número limitado de pessoas concordou e começou a se dispersar. Uma parte 

maior do grupo se separou e começou a vandalizar empresas, enquanto continuava a se envolver em comportamento 

violento, alguns voltados para policiais respondentes.

Em Portland, os manifestantes acabaram de derrubar estátuas de Teddy Roosevelt e Abraham

Lincoln durante um “dia de fúria”, mas a grande mídia não parecia achar que isso era algum tipo de problema.

E no meio do país, a violência parece nunca parar na cidade de

Chicago …

Cinco pessoas morreram e 48 outras ficaram feridas por tiros neste fim de semana em Chicago. Cinco dos feridos eram 

adolescentes.

No último fim de semana, 37 pessoas foram baleadas em toda a cidade, cinco delas fatalmente.

Claro que em breve as coisas podem piorar muito. De acordo com uma pesquisa recente, 56 por cento de todos 

os americanos esperam “um aumento na violência como resultado das eleições”. Isso não é incrivelmente triste?

Muitos ainda esperam que tal cenário possa ser evitado se um dos candidatos conseguir construir uma 

vantagem extremamente grande na noite da eleição. Uma vantagem grande o suficiente pode fazer com que 

o candidato que está atrás ceda rapidamente e isso pode aliviar as tensões. Mas eu não contaria com isso.

Neste ponto, estamos a cerca de 500 horas da eleição, e ambos os lados estão indicando que estão 

preparados para lutar até o amargo fim. E o lado que acaba perdendo provavelmente terá um grande acesso 

de raiva, e isso não será bom para o nosso país.

Portanto, faz sentido que tantos americanos estejam fazendo preparativos extras para os meses que estão 

por vir, porque definitivamente parece que eles podem ser bastante rochosos.
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15 sinais de que a depressão econômica da América está se acelerando à medida 

que nos aproximamos da época de festas

4 de outubro de 2020 por Michael Snyder

Quase ninguém esperava que as coisas ficassem tão ruins em 2020. Depois que a pandemia atingiu e os 

estados de todo o país começaram a instituir bloqueios, a atividade econômica entrou em colapso dramático. 

O PIB dos EUA caiu 31,4% durante o segundo trimestre de 2020, uma queda sem paralelo em toda a história 

dos EUA. Na verdade, esse declínio foi mais de três vezes maior que o recorde anterior. Mas eventualmente 

os estados começaram a “reabrir” suas economias, e o PIB dos EUA para o terceiro trimestre deve mostrar 

uma recuperação significativa quando os números forem finalmente divulgados. Claro que ainda não estamos 

nem perto de onde estávamos, mas pelo menos as coisas não estavam tão ruins como no segundo trimestre. 

Mas agora, com o início do quarto trimestre, parece que as condições econômicas estão voltando na direção 

errada novamente.

# 1 Todos os 546 cinemas Regal Cinema nos Estados Unidos estão sendo fechados e, no momento, não há 

cronograma para reabri-los.

# 2 Está sendo relatado que a AMC Entertainment (a maior rede de cinemas dos Estados Unidos) vai “ficar 

sem liquidez” em 6 meses.

# 3 No fim de semana, alguém que trabalha na indústria me disse que ele espera que a maioria dos cinemas 

do país feche permanentemente por causa da pandemia.

# 4 O aluguel médio de um apartamento de um quarto em San Francisco é de 20,3%

mais baixo do que há um ano.

# 5 Durante o terceiro trimestre, o número de veículos entregues pela General Motors caiu cerca de 10 por cento 

em relação ao ano anterior.

# 6 Está sendo relatado que a Anheuser-Busch irá demitir 400 funcionários em Loveland, Denver, Littleton e 

Colorado Springs.

# 7 Allstate acaba de anunciar que vai despedir 3.800 trabalhadores.

# 8 A JCPenney diz que cortará aproximadamente 15.000 empregos à medida que nos aproximamos da temporada de compras 

natalinas.

# 9 Pelo menos um quarto das 28.000 demissões que a Disney estará conduzindo acontecerá na Flórida.
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# 10 Coletivamente, a American Airlines e a United Airlines dispensaram 32.000 funcionários na semana passada.

# 11 Na quinta-feira, soubemos que outros 787.000 americanos entraram com novos pedidos de 

seguro-desemprego durante a semana anterior.

# 12 No geral, mais de 60 milhões de americanos entraram com novos pedidos de seguro-desemprego até agora 

em 2020. Esse número é muito mais alto do que qualquer coisa que já vimos em toda a história dos Estados 

Unidos.

# 13 O fechamento de lojas de varejo nos Estados Unidos continua aumentando em um ritmo absolutamente sem 

precedentes.

# 14 Os pedidos de falência na cidade de Nova York aumentaram 40% até agora em 2020.

# 15 Este número é difícil de acreditar, mas está sendo relatado que quase 90

por cento Os proprietários de bares e restaurantes da cidade de Nova York não puderam pagar o aluguel integral do mês de agosto.

Nada disso deveria acontecer.

A essa altura, deveríamos estar em uma "recuperação em forma de V" que em breve faria os americanos 

esquecerem tudo sobre os dias sombrios de meados de 2020.

Mas, em vez disso, milhões e milhões de americanos perderam seus empregos e enfrentam um futuro profundamente 

incerto. Um desses americanos é um cozinheiro desempregado chamado Juan Jose Martinez Camacho…

Juan José Martinez Camacho, 59, é cozinheiro há 30 anos, desde que foi convidado a preencher um dia em que trabalhava 

como lavador de pratos em um restaurante.

Ele trabalhou como cozinheiro no Crowne Plaza em Redondo Beach, Califórnia, por 22 anos. Quando ele foi despedido em 23 de 

março, ele estava pensando que levaria apenas dois ou três meses antes que as coisas voltassem ao normal. Mas no final do mês 

passado ele foi informado de que havia perdido definitivamente o emprego, que pagava US $ 22 a hora. Ele tem procurado outros 

empregos na cozinha, mas sem sorte.

Você pode imaginar fazer a mesma coisa por 30 anos e de repente ficar sem emprego?

Como a maioria dos americanos, ele presumiu que a pandemia passaria em breve e ele voltaria à sua velha 

rotina.

Mas isso não aconteceu, então ele está entre os milhões de trabalhadores de restaurantes que não estão 

gerando nenhuma renda agora.
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Com tantos americanos desempregados, os bancos de alimentos em todo o país estão lidando com um 

tsunami de demanda. Em artigos anteriores, escrevi sobre as linhas absolutamente massivas que temos visto 

em certas partes da nação. Em alguns casos, as pessoas começaram a fazer fila às 2h da manhã e as filas 

chegaram a 2 milhas de comprimento.

E a cada semana vemos mais filas gigantescas em bancos de alimentos por toda a América. O seguinte é como 

uma fonte de notícias local descreveu as enormes linhas que têm se formado consistentemente no estado do 

Texas ...

Milhares de carros formam filas compactadas em todo o estado todas as semanas para receber alimentos. De cidades e vilas 

fronteiriças do deserto de Chihuahuan às planícies de pinhal de Panhandle, passando pelo bosque de pinheiros do leste do Texas, 

descendo até o Rio Grande e uma pilha de carros traseiros, crescendo em lagartas de aço e fibra de vidro, famintos.

Esses eventos distribuíram dezenas de milhões de libras de alimentos nos últimos seis meses.

Se você ainda tem seu emprego e não foi forçado a visitar um banco de alimentos durante esta crise, deve 

ser grato por suas bênçãos.

Assim como na década de 1930, estamos testemunhando filas colossais de alimentos em todo o país, e isso é apenas 

o começo.

Se vocês estavam esperando uma “recuperação”, podem parar de esperar, porque o que presenciamos no 

terceiro trimestre foi toda a “recuperação” que vamos ter.

Agora estamos a menos de um mês de uma eleição presidencial que promete para

ser incrivelmente caótico, e as divisões extremamente profundas que já existem em nossa nação provavelmente 

ficarão ainda piores. Muitos acreditam que esta eleição produzirá ainda mais agitação civil, e isso provavelmente 

deprimirá ainda mais a atividade econômica.

Eu realmente desejo que as condições econômicas “voltem ao normal” e que todos nós possamos voltar aos nossos 

velhos padrões.

Mas não haverá nenhum “retorno ao normal” tão cedo. Em vez disso, dias muito sombrios virão, e esses dias 

muito sombrios abalarão esta nação até o âmago.
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Exclusivo: o verdadeiro desemprego da América

taxa, 13 de outubro de 2020 - Economia e Negócios, Felix Salmon, autor de Capital

Uma pessoa que procura um emprego de tempo integral que pague um salário mínimo - mas que não consegue encontrar - está 

desempregada. Se você aceitar essa definição, a verdadeira taxa de desemprego no

Os EUA representam impressionantes 26,1%, de acordo com um novo conjunto de dados importante compartilhado exclusivamente com "Axios 

na HBO".

Por que isso importa: A taxa oficial de desemprego é artificialmente reduzida com a exclusão de pessoas que podem estar 

ganhando apenas alguns dólares por semana. Também exclui qualquer pessoa que parou de procurar trabalho ou está 

desanimada pela falta de emprego ou pelas demandas de creches durante a crise do coronavírus.

• Se você medir os desempregados como qualquer pessoa com mais de 16 anos que não receba um salário mínimo, 

a taxa sobe ainda mais, para 54,6%. Para negros americanos, é 59,2%.

A história de fundo: A definição oficial de desemprego remonta à década de 1870, quando um estatístico 

de Massachusetts chamado Carroll Wright diagnosticado o que ele chamou de "hipocondria industrial".

• Ao restringir o rótulo de "desempregado" para homens que “realmente querem emprego”, Wright 

conseguiu minimizar o número de desemprego.

Wright continuou a fundar o Bureau of Labor Statistics, e ele trouxe sua definição de 

desemprego com ele.

Até hoje, para ser oficialmente contabilizado como desempregado, você não precisa ganhar dinheiro nenhum e 

precisa estar ativamente à procura de trabalho.

•

•

Ganhos de empregos estão revertendo o curso

Dion Rabouin, autor de Mercados , 16 de outubro de 2020 - Economia e Negócios

Dados: Departamento de Trabalho dos EUA; Gráfico: Andrew Witherspoon / Axios

Quase 900.000 americanos se inscreveram para o primeiro seguro desemprego na semana passada, o Departamento do 

Trabalho anunciado , o maior número desde meados de agosto e o segundo aumento semanal consecutivo.
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O que está acontecendo: " Parece que houve uma reversão generalizada da tendência de baixa nas reivindicações que está em 

vigor há várias semanas ", escreveram o economista do mercado monetário de Jefferies, Thomas Simons, e a economista-chefe 

Aneta Markowska, em uma nota a clientes.

Dados: Instituto Ludwig para Prosperidade Econômica Compartilhada; Gráfico: Axios Visuals

Pelos números: Em janeiro, quando a taxa oficial de desemprego era de 3,6%, a taxa real era sete vezes maior 

- 23,4%. Isso está de acordo com novos cálculos do Instituto Ludwig para a Prosperidade Econômica 

Compartilhada, fundado por Gene Ludwig, um ex-

Controlador da moeda dos EUA.

• "Fiquei chocado," ele diz a Axios na HBO, "que um quarto da população que quer trabalhar não consegue ganhar 

um salário mínimo."

A recessão piorou tudo. Apenas 46,1% dos americanos brancos com mais de 16 anos - e apenas 40,8% 

dos americanos negros - agora têm um emprego de tempo integral que paga mais de US $ 20.000 por ano.

•

O resultado final: A catástrofe do desemprego na América não é nova. Está em níveis de crise há décadas, mas 

está escondido atrás dos números oficiais. A esperança de Ludwig é que seus novos dados acendam um incêndio 

no Congresso para tratar dessa emergência nacional.

36

https://www.lisep.org/
https://www.lisep.org/


Quem pode pagar essa dívida?

Estou continuando a contar essa história, pois é uma ótima história de testemunho para usar para levar alguém a Jesus 

Cristo. Acredito que este seja o estudo que você desejará compartilhar com seus amigos não salvos e esta história e as 

escrituras podem deixá-los saber o quanto Deus os ama e deseja perdoá-los.

Enquanto freqüentava o Bible College, anos atrás, eu gostava de ler histórias que eu poderia usar para compartilhar o Evangelho e 

as colocava em um caderno para uso posterior. Eu encontrei esta história sobre o Czar Nicolau, o líder da Rússia. Foi uma história 

tão boa de perdão que nunca a esqueci.

Então perguntei ao meu barbeiro se ele já tinha ouvido falar do Czar Nicolas. Ele disse não, então comecei a compartilhar essa história.

O czar Nicolau, o rei da Rússia, viajava de vez em quando para postos avançados na Rússia disfarçado de outra pessoa, para que 

pudesse ver por si mesmo o que estava acontecendo em seu país.

Como ele estava fazendo sua excursão tarde da noite em um posto avançado em particular, ele estava andando pelos corredores deste tipo 

de prédio da prefeitura e percebeu que as luzes ainda estavam acesas no escritório do tesoureiro da cidade.

Deixe-me voltar e explicar o que estava acontecendo neste escritório. O tesoureiro deste posto estava usando fundos indevidamente. 

Ele estava perdendo dinheiro no jogo e pensando que sua sorte voltaria, ele continuou cavando um buraco maior que acabaria por 

enterrá-lo. Então, um dia foi o dia do ajuste de contas. Ele recebeu um aviso de que dentro de alguns dias os examinadores do banco 

viriam verificar os livros e fazer uma auditoria.

Ele sabia que estava em apuros, então na mesma noite em que o Czar estaria andando pelos corredores de seu escritório, ele ficou 

acordado até tarde contando dinheiro e descobrindo em quantos problemas ele estava. Quando ele terminou de somar a dívida que 

ele devia , ele sabia que estava profundamente envolvido e que não havia saída. Sua solução foi que ele tiraria sua vida. Ele estava 

com a pistola na mesa e, quando acabou de somar a dívida que devia, escreveu essas palavras no final do balanço. “Que dívida, 

quem pode pagar?”

Ele estava tomado pelo cansaço, então deitou a cabeça na mesa e adormeceu rapidamente. Enquanto ele dormia, foi 

quando o Czar da Rússia avistou a luz acesa tão tarde no escritório do Tesoureiro. O Czar viu que a porta estava 

destrancada e entrou. Ele vê o homem dormindo, ele vê a arma caída em sua mão e olha para o livro de registro e 

percebe que este homem estava roubando de seu reino, um crime que significaria o pena de morte e desgraça. 

Então, na parte inferior do balanço, o czar viu essas palavras. “Que dívida, quem pode pagar?” É quando o Czar 

pegou uma caneta e sob as palavras, “Que dívida, quem pode pagar?” o czar assinou seu nome e saiu pela porta.

Pouco antes do amanhecer, o tesoureiro acordou e percebendo há quanto tempo estava dormindo, pegou sua pistola para 

tirar sua vida e pouco antes de acabar com sua vida ele olhou para o fundo do balanço e viu a assinatura do czar Nicolas. 

Achando isso difícil de acreditar, ele procurou em seus arquivos um documento com a assinatura do Czar e com certeza o 

Czar esteve lá naquela noite e pagou sua dívida. No dia seguinte, homens do Tesouro da Rússia chegaram com sacolas 

contendo o dinheiro desaparecido e sua dívida foi paga integralmente.
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A Bíblia diz que todos estaremos diante de Deus e seremos julgados pelo que foi escrito sobre nós nos livros de 

registro de nossas vidas. Todos nós recebemos anjos da guarda para cuidar de nós e registrar cada palavra, pensamento, 

boas e más ações.

Assim como aquele homem encarregado do dinheiro de sua cidade na história acima, Deus tem acesso aos livros de registro de sua 

vida. Temos uma dívida que é “Que dívida, quem pode pagar?” Se você clamar a Jesus aquele que morreu para pagar por suas 

dívidas. Se você pedir a Jesus que perdoe seus pecados, Jesus pegará sua borracha e apagará todos os pecados que foram registrados 

no livro de registro de sua vida. Então, no final das páginas em branco de seu livro de registro, Jesus assinará Seu nome com essas 

palavras. “Pago integralmente por Jesus Cristo.”

Abaixo, escrevi escrituras importantes para levar alguém a Jesus e incluí a oração do 

pecador como uma diretriz para levar alguém a Jesus.

Compartilhe o plano de salvação de Deus

1. Admita que você é um pecador e se arrependa.

(Romanos 3:10 NVI), “Como está escrito: Não há justo, nem mesmo um.” (Romanos 3:23 NVI), 

“Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus.” (Lucas 5:32 NVI), “Eu não vim chamar 

justos, mas pecadores, ao arrependimento

2. Acredite no Senhor Jesus Cristo.

(João 3:16 NVI), “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele 

que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.”

3. Confesse ou declare que Jesus é o Senhor da sua vida.

(Romanos 10: 9 NVI), “Se você confessar com a sua boca: 'Jesus é o Senhor', e crer em seu coração 

que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo.

Oração do Pecador
Se você deseja que Deus perdoe todos os seus pecados e faça de Jesus Cristo o Senhor da sua vida, então pare aqui e diga 

esta oração a Deus. (Oração é simplesmente falar com Deus.)

Querido Pai Celestial, sei que sou um pecador. Eu acredito que Jesus Cristo morreu na cruz por mim. Por favor, perdoe-me de 

todos os meus pecados. Jesus, por favor, entre em meu coração e lave meus pecados. Por favor, seja o Senhor da minha vida e 

ajude-me a viver para você todos os dias. Eu pergunto em nome de Jesus. Amém.

A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende e faz de Jesus seu Senhor, os anjos no céu se regozijam. Uma palavra de 

advertência é recomendada neste momento. Como lemos na história das dez virgens, não
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todos os que se dizem cristãos irão para o céu. Saber sobre Jesus e o plano de salvação não é garantia de chegar ao 

céu. Quando chegarmos ao céu, a maior surpresa será ver pessoas que não achávamos que iriam sobreviver. E tão 

surpreendente será a ausência daqueles que pensávamos que estariam lá. A Bíblia diz que Jesus bate à porta de 

nossos corações e quer entrar e morar conosco. O importante a perceber é que Deus deseja nossos corações, não 

apenas nossas mentes. O conhecimento intelectual sobre a salvação não nos salva, mas permitir sinceramente que 

Deus perdoe e lave nossos pecados permitirá que Deus lhe dê um novo coração. Quando seu coração mudar, as 

pessoas perceberão que você foi mudado e se tornou uma nova pessoa em Cristo. Isso é chamado de “nascer de 

novo”.

Instruções sobre como doar para este ministério

Você pode usar o link de doação em meu site www.tribulationtruth.com que usa o PayPal com seu cartão 

de crédito ou enviar sua doação para John Shorey, 178 Camino Embarcadero, Rio Rico, Arizona 

85648, Que Deus o abençoe como parceiro em meu ministério.

As ofertas de comida que tenho compartilhado em meus boletins informativos não estão mais disponíveis. A Augason 

Farms está trabalhando em dois turnos para reconstruir seu estoque. A melhor maneira de fazer o pedido é ir online em 

Augasonfarms.com e só pedir os produtos que afirmam ter em estoque.

Também estou sugerindo recursos prontos, já lidei com eles há anos e são confiáveis. Pergunte por Bob Griswold. 

1-800-627-3809. Acredito que, pelo último relatório, os tempos de embarque deles são cerca de duas semanas.

Não procure conseguir comida em apenas um local. Não parece haver uma corrida ao arroz com feijão ainda. Eu 

sugeriria latas de feijão, molho, molhos que você pode usar no arroz com feijão.

Oferta especial de filtro de água de aço inoxidável tipo Burkey

Oferta especial Augason, esta unidade tem cerca de 60 centímetros de altura com a câmara superior segurando cerca de

1,5 galões. Unidade semelhante é vendido por US $ 300,00 e este mês está disponível por US $ 119,99. Minha esposa se apaixonou por 

nossa unidade, quando ela está fazendo uma grande fornada de chá gelado, ela tem toda a água filtrada pronta e esperando. Ligue para 

Ethan. 801-869-8105
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Um Forno Solar. Esses fornos funcionam em qualquer clima. Eu usei o meu para cozinhar um assado para ensopado hoje. Você pode assar 

pão ou cozinhar um peru em tamanho normal. Cada vez que você usa seu forno solar, você está conservando outros combustíveis não renováveis. 

Adquiri alguns porque você pode cozinhar para uma grande multidão, se tiver mais de um. A Sun Oven Company vende o pacote completo com todos 

os suprimentos necessários, incluindo panelas e frigideiras para pão. Você pode fazer o pedido pelo telefone 1-800-408-7919. Se você usar o código de 

desconto “Shorey”, poderá obter um desconto de $ 70,00.
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