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    Embora haja um sofrimento físico, mental, emocional e até espiritual generalizado em todo o
mundo hoje, muitos acreditam que, assim que as eleições americanas forem resolvidas e a
pandemia acabar, tudo voltará ao normal.

No entanto, como os globalistas nos disseram na eclosão do vírus, o mundo “nunca mais voltará
ao normal”. A “Grande Reinicialização”, como o chama o Fórum Econômico Mundial, deve durar
muitos anos.

O resultado da eleição presidencial não é sobre republicano versus democrata, mas sim uma
escolha entre nacionalismo e globalismo, e em jogo está nossa soberania como nação e nossa
liberdade religiosa como cristãos.
O principal objetivo do Corona Virus era servir como um catalisador para a introdução do
objetivo globalista de uma Nova Ordem Mundial.

Em 1991, o presidente George HW Bush disse que havia chegado a necessidade de “diversas
nações [serem] reunidas em uma causa comum, para alcançar as aspirações universais da
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humanidade; paz, segurança, liberdade e Estado de direito.

Ao contrário do Humanista Secularista, o conceito de uma Nova Ordem
Mundial não é uma teoria da conspiração orwelliana.

A América é a última nação livre na terra e, no último século, sob o tema do “globalismo”, o povo
americano foi preparado para aceitar a Nova Ordem Mundial como a única resposta para os
vários problemas que cada nação está enfrentando.
Com as filosofias do comunismo, humanismo e ateísmo entrelaçadas na estrutura de nossa
sociedade, tudo o que é necessário é um presidente americano que abrace a agenda globalista.

O slogan da campanha de Biden era “Build Back Better”, que também é o slogan do Fórum
Econômico Mundial; a agência que promove a Nova Ordem Mundial.
Com a Nova Ordem Mundial, vem um Novo Líder Mundial; o anticristo, cujo aparecimento
começa nos 7 anos finais desta era e termina com o retorno de Jesus Cristo como o Rei dos
Reis.

A menos que Deus intervenha, podemos ser a geração que verá que a Nova Ordem Mundial
acontecerá.

A boa notícia é que antes que o anticristo possa ser revelado, todo crente será removido por
meio do arrebatamento, o que significa que nossa redenção se aproxima.

De acordo com Efésios 6: 10-17 , assim como Deus tem Seus
santos anjos organizados por categoria, Satanás organizou seus
anjos maus pela mesma estrutura.

“Principados ou governantes” - demônios de elite, especificamente escolhidos por Satanás para
governar nos lugares celestiais e influenciar os governantes terrestres.

“Poderes” - demônios das trevas cujo encargo é espalhar o poder do mal e das trevas na vida
das pessoas; incitando-os a desejar coisas más e a cometer atos malignos.

“Governantes das trevas desta era” - aqueles que cegam as pessoas da verdade da Palavra de
Deus por meio de feitiçaria e magia.
“Maldade espiritual em lugares altos” - líderes de falsas religiões e falsos professos do
Cristianismo; aqueles que “se afastam da fé; dando ouvidos a espíritos enganadores e às
doutrinas de demônios. ”

Verdade atemporal
“Nossa batalha pela verdade é mais do que física, e certamente mais do 

 que política. Em sua essência, nossa batalha é espiritual - devemos
perceber 

 que estamos envolvidos na guerra espiritual. ” PW

1. A Nova Ordem Mundial Temporal de Satanás - Apocalipse 13:
1-2 - “E vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez
chifres, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta
que vi era semelhante a um leopardo, e seus pés eram como os
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de um urso e sua boca como a de um leão; e o dragão deu-lhe o
seu poder, o seu trono e grande autoridade. ”
 Desde o início do mundo, Satanás enganou as pessoas a rejeitar a Deus e a ajudá-lo a
estabelecer seu reino na terra.

Mas em Daniel 2: 31-35 , Deus revelou a seu profeta que haveria apenas quatro grandes
impériospara governar o mundo antes que o reino de Deus fosse estabelecido.

Em Daniel 7 , Daniel viu esses mesmos quatro reinos como bestas saindo do mar da
humanidade, com a quarta besta tendo dez chifres e devorando toda a terra.

2. Eterna Nova Ordem Mundial de Deus - Apocalipse 11:15 - “E
havia grandes vozes no céu, dizendo: Os reinos deste mundo
tornaram-se os reinos de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele
reinará para sempre.”

DE 70 DANIEL 
TH

 SEMANA
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Em 2 Tessalonicenses 2 , o apóstolo Paulo disse que havia três coisas que impediam a segunda
vinda de Jesus Cristo.

Versículo 3 - “apostasis” - não “apostasia” , mas “arrancado” - o retorno de Cristo será precedida
pelo arrebatamento dos crentes da terra.

Versículo 7 - “restrição removida” - referindo-se à Pessoa do Espírito Santo que habitava nos
crentes.

Versículo 3 - “o homem do pecado seja revelado” - o anticristo, o “governante que há de vir” ,
como Gabriel disse a Daniel.

Em Daniel 9:27 , Gabriel disse a Daniel, o anticristo:

Faça uma aliança com o povo da terra por 7 anos. Ele se tornará o governante da Nova Ordem
Mundial.

Traga uma paz temporária entre os árabes e os judeus; permitindo que os judeus
reconstruíssem seu templo e restabelecessem seus sacrifícios de animais.
Volte-se contra os judeus após 3,5 anos, entre e profane o templo e exija ser adorado como
Deus.

Em Mateus 24 , Jesus disse aos Seus discípulos, este evento marcaria o início da Grande
Tribulação.

Em 2 Tessalonicenses 2: 8 , o apóstolo Paulo disse, no final daqueles 42 meses o Senhor
retornará e consumirá o anticristo e seus seguidores com o espírito de Sua boca e o brilho de
Sua vinda.

Quão próximos estamos da Nova Ordem Mundial de Satanás?

Profeticamente - de acordo com o plano de Daniel do 70 
º
 semana, Jesus expiou o pecado do

homem através da Sua morte na cruz, mas os últimos três eventos não vai acontecer até que
Jesus venha novamente. O próximo evento no cronograma de Deus é o arrebatamento da Igreja
e a revelação do anticristo.
Enganosamente - o objetivo de Satanás de enganar o mundo está próximo do fim, pois cada
componente da vida foi infectado com suas mentiras - “A verdade caiu nas ruas!

Socialmente - o governo agora controla as principais áreas de nossas vidas - habitação, saúde,
produção de alimentos, controle de armas, educação, religião - 49,2% das famílias americanas
recebem benefícios de um ou mais programas governamentais.
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Economicamente - o valor do dólar dos EUA está em declínio principalmente por causa da
crescente dívida federal, e pode em breve não servir mais como moeda de reserva mundial.

Militarmente - todas as nações mencionadas na guerra Ezequiel 38 “Gog-Magog” já estão no
campo de batalha. A Turquia tem 54.000 soldados na fronteira com a Síria e em breve liderará a
Rússia, o Irã, o Sudão e a Líbia contra Israel. Há evidências de que, em algum momento, Rússia
e China estão se preparando para invadir a América.
Politicamente - milhares de jovens adultos apoiaram o candidato “socialista” a presidente por
causa de seu plano de fornecer-lhes mais benefícios governamentais. O ex-vice-presidente Joe
Biden está abertamente conectado à China, bem como a indivíduos, instituições e organizações
que promovem o globalismo e a Nova Ordem Mundial.

 Pela primeira vez na história, todas as profecias bíblicas que
levaram à chegada da Nova Ordem Mundial foram cumpridas.

O que não foi realizado militarmente está sendo realizado por meio de acordos comerciais
internacionais, imigração ilegal e a influência de uma mídia secular que se tornou parceira do
engano de Satanás.

No entanto, seu esquema enganoso não alcançará o objetivo desejado, mas trará mais
desordem, destruição e morte.

A Eterna Nova Ordem Mundial não pode vir até que essas quatro
coisas sejam alcançadas:

A nação de Israel ocupa toda a terra que Deus prometeu a Abraão e há paz em
Jerusalém. Ezequiel 36:25

A Igreja - a Noiva de Cristo está com Jesus, o Noivo; celebrando a Ceia das Bodas do Cordeiro.

O diabo é lançado vivo no lago de fogo que Deus preparou para ele e para aqueles que o
seguiram.
Jesus está em Seu trono em Jerusalém como o Rei dos reis e Senhor dos
senhores. Em Apocalipse 21: 1-4 , João disse que viu o Novo Mundo descendo do céu como
uma noiva preparada para seu marido. Ele disse:

“Ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens e
ele habitará com eles e eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o seu
Deus. E Deus enxugará de seus olhos todas as lágrimas e não haverá mais morte, nem tristeza,
nem clamor, nem haverá mais dor; pois as coisas anteriores já passaram. E o que estava
sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas ”.
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 À medida que enfrentamos a possibilidade de entrar na Nova
Ordem Mundial:

Em que ancoramos nossa alma?

Para as coisas instáveis   e temporárias deste mundo?

Para a inabalável e sólida Rocha de Jesus Cristo?

Como devemos então viver?

Como ateus práticos para evitar perseguição?
Como o sal e a luz que o Senhor nos chamou para ser?

Os dias de um cristianismo confortável e cultural acabaram.

A autenticidade de nossa fé será manifestada para que todos vejam.


