
16-09-19, Trens, Trilhos e uma Plataforma Giratória 

(pedido de desculpas e defesa nº 8) 

 

- ME 1, 205 Quem tem autoridade para iniciar semelhante movimento? Possuímos a Bíblia. Temos nossa 

experiência, com o atestado da milagrosa operação do Espírito Santo. Temos uma verdade que não 

admite contemporização alguma. Não devemos repudiar tudo que não esteja em harmonia com esta 

verdade? 

- Jeff observa os números proféticos que aparecem nos tempos entre e dentro das reuniões de 

acampamento italianas (especialmente os 120 e 126) como sinais de que Deus está envolvido em todo o 

processo de programação e, portanto, o que estava sendo falado nas reuniões sobre datas futuras 

também. Os 120 + 126 também foram encontrados no tempo dos escritos de Samuel Snow no tempo 

milerita, dando-nos outro paralelo. Os 126 divididos em 2= 63 também lançaram alguma luz profunda. 

- Observe que Jeff saiu da aposentadoria em 7 de setembro, 63 dias antes de 9/11/19. 

- No entanto, estudos posteriores de Theodore Turner sobre calendários, cronologia e relacionamentos 

numéricos projetados até 2020, foram desencorajados por Parminder (e Jeff), embora os estudos de 

Tess também tenham ocorrido até 2020. 

- Parminder também usa mal as Duas Correntes na revista O Tempo do Fim como sendo bom e ruim 

quando, na verdade, são informações boas que precisamos entender. Tess também afirma que Jeff se 

opôs ao “marcar tempo” em 2012, mas o apoiou na revista O tempo do Fim. 

- Os irmãos africanos que ensinavam essas datas também foram cortados, mas Jeff acredita que pelo 

menos alguns deles estarão de volta. 

- Novamente, conforme diz a primeira citação EGW: Temos nossa experiência, atestada pela operação 

milagrosa do Espírito Santo (nesses números proféticos recorrentes durante esses tempos). 

- Essas futuras datas/tempos foram onde nossos estudos deveriam estar sob a liderança de Deus, mas 

foram desviados. 

- Alguns reclamaram que o FFA retirou os vídeos de Parminder e Tess do canal do YouTube, mas Jeff não 

permitirá fluxos de informações que sejam uma mistura de verdade e erro, como foi dito que a CNN é 

uma boa fonte de informações para nós, mesmo que tenha sido admitido que existe uma mistura de 

verdade e erro. Jeff se refere à experiência de EGW com o livro “The Living Temple” ( O Templo Vivo), de 

Kellogg (que estava cheio de panteísmo). Ela nem o leu até que seu filho a impressionasse com a 

necessidade de tomar consciência do que dizia, e então ela se opôs totalmente a isso e desencorajou a 

impressão. Mas, de qualquer maneira, quando foi impresso, o prédio onde nossa publicadora estava 

alojada veio ao chão em chamas. 

- ME 1, 201 O Senhor proporcionará à Sua obra força nova e vital, ao obedecerem os instrumentos 

humanos à ordem de sair a proclamar a verdade. Aquele que declarou que Sua verdade resplandeceria 

para sempre, proclamará essa verdade por meio de mensageiros fiéis, que darão à trombeta um sonido 

certo. (em contraste com o [ruído] que o novo movimento tolerará da CNN). 



- Mesmo que eles não tenham entendido toda a mensagem do FFA no início, as pessoas entraram no 

FFA no passado porque reconheceram um Certo Som da verdade, porque as apresentações foram 

baseadas na Bíblia e no Espírito de Profecia. 

-  ME 1, 201 continua... A verdade será criticada, escarnecida e ridicularizada; mas quanto mais de perto 

for examinada e testada, mais resplandecerá. 

- Pense no sonho de Guilherme Miller, então restaurou as jóias perdidas que brilhavam 10 vezes mais. 

Vamos considerar os sonhos de outros pioneiros. 

- ME 1, 201 Como um povo, devemos estar firmes sobre a plataforma da verdade eterna, que resistiu a 

todas as provas. Devemos ater-nos aos seguros pilares de nossa fé. Os princípios da verdade que Deus 

nos revelou, são nossos únicos, fiéis alicerces. Eles é que fizeram de nós o que somos. O correr do tempo 

não lhes diminuiu o valor. É constante esforço do inimigo remover essas verdades de seu engaste, 

colocando em seu lugar teorias espúrias. Ele introduzirá tudo que lhe seja possível, para levar a cabo 

seus desígnios enganosos. O Senhor, porém, suscitará homens de aguda percepção, que darão a essas 

verdades seu devido lugar no plano de Deus. Fui pelo mensageiro celeste instruída de que parte do 

raciocínio no livro Living Temple não é sadio, e que tal raciocínio desencaminhará o espírito dos que não 

estão completamente firmados nos princípios fundamentais da verdade presente. 

- Agora, tanto o antigo quanto o novo movimento afirmam que apóiam os fundamentos ensinados na 

revista TOE (O Tempo do Fim), mas o novo movimento está apenas prestando serviços de boca, sem 

defender os verdadeiros ensinamentos. 

- ME 1, 202 Um após outro têm vindo ter comigo, pedindo-me que explicasse as atitudes assumidas no 

livro Living Temple. Respondo: “Elas não são explicáveis.” Os sentimentos expressos não comunicam o 

verdadeiro conhecimento de Deus. Através de todo o livro citam-se passagens da Escritura. Essas 

passagens são apresentadas de modo a fazerem o erro parecer verdade. Teorias errôneas são 

apresentadas de maneira tão aprazível que, a menos que tomem cuidado, muitos se desviarão. Não 

precisamos do misticismo que há nesse livro. Os que entretêm esses sofismas logo se encontrarão numa 

posição em que o inimigo poderá falar com eles, afastando-os de Deus. É-me mostrado que o autor 

desse livro está em trilho falso (trilho de trem errado). Perdeu ele de vista as verdades distintivas para 

este tempo. Não sabe para onde tendem os seus passos. A vereda da verdade acha-se muito perto da 

vereda do erro, e ambas as veredas podem parecer uma só, às mentes não dirigidas pelo Espírito Santo, 

e que, portanto, não são ligeiras em discernir a diferença entre a verdade e o erro. 

- PE 87 Vi que os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão 

obrigados a sustentar pelas Escrituras. Precisam compreender o estado dos mortos; pois os espíritos de 

demônios lhes aparecerão, pretendendo ser amigos e parentes amados, os quais lhes declararão que o 

sábado foi mudado, bem como outras doutrinas não escriturísticas. Eles farão tudo ao seu alcance para 

despertar simpatia e operarão milagres diante deles para confirmar o que declaram. O povo de Deus 

deve estar preparado para enfrentar esses espíritos com a verdade bíblica, segundo a qual, os mortos 

não sabem coisa nenhuma, e que aqueles que lhes aparecem são espíritos de demônios. Não deve a 

nossa mente ser absorvida com as coisas ao nosso redor( que vemos na CNN, FOX ou EWTN), mas 

ocupar-se com a verdade presente e o preparo para dar a razão de nossa esperança com mansidão e 

temor. Devemos buscar sabedoria do alto a fim de podermos estar firmes nestes dias de erro e engano. 



- PE 88.1 Devemos examinar bem o fundamento de nossa esperança, pois teremos de dar a razão dela 

pelas Escrituras. Este engano se espalhará, e com ele teremos de lutar face a face; e, a menos que 

estejamos preparados para isto, seremos enredados e vencidos. Mas se fizermos o que pudermos, pela 

nossa parte, a fim de estarmos prontos para o conflito que se acha precisamente diante de nós, Deus 

fará a Sua parte, e Seu braço todo-poderoso nos protegerá. Mais depressa enviaria Ele todos os anjos da 

glória para fazerem uma barreira em redor das almas fiéis, do que consentir que sejam enganadas e 

transviadas pelos prodígios de mentira de Satanás.  

 

- PE 88.2 Vi a rapidez com que este engano se propagava (em apenas alguns meses, todo esse 

movimento tem assumido controle). Foi-me mostrado um comboio, avançando com a velocidade do 

relâmpago. O anjo ordenou-me olhar cuidadosamente. Fixei os olhos nesse trem. Parecia que o mundo 

inteiro ia embarcado nele, que não faltava ninguém. Disse o anjo: “Eles estão se reunindo em feixes, 

prontos para serem queimados.” Mostrou-me então o chefe do trem, uma pessoa formosa e 

imponente, para quem todos os passageiros olhavam e a quem reverenciavam. Fiquei perplexa e 

perguntei a meu anjo assistente quem era. Disse ele: “É Satanás. Ele é o chefe na forma de um anjo de 

luz. Ele leva cativo o mundo. Eles se entregaram à operação do erro a fim de crerem na mentira e serem 

condenados. O seu mais elevado agente abaixo dele, pela sua categoria, é o maquinista, e outros dos 

seus agentes estão empregados em diferentes cargos conforme deles necessita, e todos vão indo para a 

perdição, com a velocidade do relâmpago. 

- PE 88.3 Perguntei ao anjo se ninguém havia escapado. Ele me mandou olhar em direção oposta, e vi 

um pequeno grupo viajando por um caminho estreito. Todos pareciam estar firmemente unidos, ligados 

pela verdade, em companhia ou grupo. Disse o anjo: “O terceiro anjo está unindo-os, ou selando-os em 

grupos para o celeiro celestial.” Este pequeno grupo parecia atribulado, como se tivesse passado por 

duras provas e conflitos. E parecia assim como se o Sol tivesse surgido por trás de uma nuvem, 

iluminando-lhes o rosto e dando-lhes um aspecto triunfante, como se sua vitória estivesse quase 

alcançada. 

- PE 89.1 Vi que o Senhor tem dado ao mundo a oportunidade de descobrir a cilada. Esta única coisa é 

prova suficiente para o cristão, se não houvessem outras; não se faz diferença entre o que é precioso 

e o que é vil. 

- No país de Gales, em dezembro de 2016, foi visto (paralelamente ao mal-entendido milerita de uma 

verdade fundamental na plenitude do ano) que a própria Rússia era o Rei do Sul e não apenas a União 

Soviética que se dissolveu em 1989. Um certo irmão estava lá que se opunha ao FFA e se referiu à visão 

apócrifa de EGW na estação ferroviária, registrada por Will Ross, onde ela viu uma grande tempestade 

de vento soprar todos os adventistas. 

- "O irmão Will Ross, agora falecido, era meu amigo pessoal por cerca de 45 anos. Em nossa irmandade 

da igreja, passávamos muitas tardes do sábado discutindo sua experiência na mensagem e suas 

conversas com a sra. Ellen G. White. Por volta de 1908 , enquanto morava em Loma Linda, perto da irmã 

White, ele frequentemente a acompanhava em seus passeios e discutia a mensagem e os eventos 

futuros. Em uma dessas ocasiões, enquanto esperava na estação ferroviaria, em companhia da irmã 

McInterfer e do Ancião  D.E. Robinson, o marido de sua neta, a irmã White, relatou aos três sobre a 



tempestade de perseguição que viria sobre os adventistas do sétimo dia.O irmão Will relatou isso para 

mim da seguinte maneira: 

- "A irmã White nos disse, quando nós três estávamos lá na estação ferroviaria, que uma terrível 

tempestade de perseguição estava chegando, como uma tempestade de vento, que derrubou todos os 

objetos que estavam em pé. Não havia um adventista do sétimo dia à vista. Eles, como os discípulos, 

abandonaram a Cristo e fugiram.Todos os que procuravam posições nunca mais foram vistos ... Depois 

da tempestade houve uma calmaria.Em seguida, os adventistas surgiram como um grande rebanho de 

ovelhas sem pastores.Todos se uniram em oração sincera por ajuda e sabedoria, e o Senhor lhes 

respondeu, ajudando-os a escolher líderes dentre os que nunca haviam buscado posições antes, e 

oraram sinceramente pela ajuda do Espírito Santo que foi derramado sobre eles, deixando-os 

totalmente prontos para o serviço. Entao eles sairam "justos como a lua, claro como o sol e terrível 

como um exército com estandartes para transmitir a mensagem a todo o mundo". (Jeff argumenta que 

isso deve ocorrer em 9 de novembro deste ano.) Fiquei surpreso e perguntou se isso se aplicava a Loma 

Linda, como estávamos olhando dessa maneira. A irmã White respondeu à minha pergunta afirmando 

que se aplicava a todo o "mundo denominacional". Fiquei tão surpreso que não fiz mais perguntas.” Will 

Ross, Boulder, Colorado. 

- "No ano de 1943, quando o ancião D.E. Robinson estava visitando as igrejas no Colorado, eu estava 

servindo na plataforma, no sábado em que o ancião Robinson visitou a Igreja de Boulder, tendo com ele 

a grande Bíblia que a Irmã White tinha na mão e levantou-a duramte uma de suas visoes. No final do 

servico o irmão Ross conversou com o ancião Robinson sobre quando ele, a irmã Mcinterfer e a irmã 

White estavam em pé na estação ferroviária durante uma visita, e a irmã White contou a ele sobre a 

terrível tempestade de perseguição que estava chegando para os Adventistas do Sétimo Dia. O Ancião 

Robinson respondeu: 'Sim, irmão Ross, eu lembro disso'. 

- "Então, eu documentei esta resposta em 15 de janeiro de 1946, não desejando esquecer essa 

importante narração relacionada a mim pelo irmão Ross. Eu discuti isso freqüentemente com ele nos 

últimos anos, e sua declaração nunca variou." - [assinado] Elmer M. Johnson. 

- Jeff relata seu estudo de 7 de setembro defendendo Bronwyn e a Fundação na revista TOE (O Tempo 

do Fim), o fechamento da Igreja de Lambert em 11 de setembro, e direitos de propriedade pessoal, e o 

estudo de 14 de setembro defendendo Clayton, e mais sobre direitos de propriedade pessoal, e também 

no sentido externo sobre a Constituição dos EUA proteger as liberdades pessoais (e no sentido interno, 

que aparentemente o novo movimento não está permitindo a liberdade pessoal porque proíbe seu povo 

de assistir Pippenger). 

- No entanto, Joel 2:32 diz que haverá libertação para qualquer um que invocar o Senhor agora mesmo, 

e eles podem se juntar ao remanescente. 

- Joel 3: 1 diz que no tempo do remanescente eles serão libertados do cativeiro, e todas as nações serão 

levadas para o vale de Jeosafá (v.12), onde todos serão julgados (testados, o 4ª marco profético é 

sempre um teste), v. 14, que é o vale de decisão. 

- O versículo 2 diz que eles foram dispersos e separados (como esse movimento). 



- O versículo 3 diz que eles trocaram um menino e uma menina por prostituta e vinho (símbolos de 

Roma que lidera a triplice alianca, e a doutrina de Roma ensinada via EWTN) durante o tempo de teste 

que está ocorrendo agora. 

- O versículo 4 diz Tiro, Zidon e Palestina (um inimigo singular, singular e plural que representa a tríplice 

união). 

- Verso 5, a prata e o ouro das jóias de Miller foram levados para um templo político estrangeiro (o 

Wartburg em certo sentido), mas o Homem com a Vassoura está aqui e ele está varrendo as moedas e 

as jóias falsificadas para fora da janela agora. 

- O versículo 6, vendido aos gregos (um símbolo do mundo, os netineus) eles pensam que precisam 

parecer e agir como os netineus para alcançá-los e levá-los para longe de suas fronteiras, o alfa 

(imperfeito) movimento, ao seu movimento (supostamente perfeito) Omega. 

- Versículos 7-8, mas Deus levantará Seus filhos do cativeiro e os trará de volta à verdade. 

- Versículo 9, prepare-se para a guerra; Finéias virá com seu dardo em Baal-Peor para julgar Zinri e Cosbi, 

e os levitas ficaram ao lado de Moisés após a apostasia do Bezerro de Ouro com suas espadas (do 

Espírito) prontas para julgar. 

- Versículo 14, multidões estão no vale da decisão (que começou em 7 de setembro) e o Dia do Senhor 

(9 de novembro) está próximo. 

- PE 69.2 A 7 de Setembro de 1850, em Oswego, Nova Iorque, o Senhor me mostrou que grande obra 

devia ser feita por Seu povo antes que este estivesse em condições de estar em pé para a batalha no dia 

do Senhor. Minha atenção foi dirigida para aqueles que se declaram adventistas, mas rejeitam a verdade 

presente, e vi que se estavam fragmentando e que a mão do Senhor estava em seu meio para dividi-los 

e espalhá-los agora no tempo do ajuntamento, de maneira que as jóias preciosas entre eles, que 

anteriormente tinham sido enganadas, tenham os seus olhos abertos e vejam o seu verdadeiro estado. 

E agora quando a verdade é-lhes apresentada pelos mensageiros do Senhor, estão preparados para 

ouvi-la e ver sua beleza e harmonia, e deixar suas relações e erros anteriores, abraçar a preciosa 

verdade e permanecer onde possa definir sua posição. 

- PE 69.3 Vi que os que se opõem ao sábado do Senhor não podiam tomar a Bíblia e mostrar que sua 

posição é correta; portanto difamariam os que crêem e ensinam a verdade e atacariam o seu caráter. 

Muitos que foram uma vez conscienciosos e amaram a Deus e Sua Palavra têm-se tornado tão 

endurecidos pela rejeição da luz da verdade que não hesitam em impiamente desfigurar e falsamente 

acusar os que amam o santo sábado, desde que assim fazendo possam anular a influência dos que 

destemidamente afirmam a verdade. Mas essas coisas não impedirão a obra de Deus. Na verdade, 

esta conduta seguida pelos que odeiam a verdade será precisamente o meio de abrir os olhos de alguns. 

Cada jóia será separada e ajuntada (Sonho de Miller), pois a mão do Senhor está estendida para reaver 

o remanescente de Seu povo, e Ele completará a obra gloriosamente. 

- O movimento de oposição afirma que nosso entendimento original do 11 de setembro foi apenas um 

palpite de sorte e que o livro Testemunhos para Igreja volume 9 pagina 11 que nos remete a Habacuque 

2 e as Veredas Antigas da IASD, não se aplica, mas são conectados por sólidos princípios bíblicos. 



- BEcho 26 de agosto de 1895, par. 10, há lições a serem aprendidas da história do passado; e é chamada 

atenção a estas, para que todos possam entender que Deus trabalha nas mesmas linhas agora como 

Ele jamais fez. Sua mão é vista em Sua obra e entre as nações agora, exatamente como tem sido desde 

que o evangelho foi proclamado a Adão no Éden. Há períodos que são pontos de virada na história das 

nações e da igreja. Na providência de Deus, quando essas diferentes crises chegam (em Wartburg), a luz 

para esse tempo é dada (em 7 de setembro). Se for recebido, há progresso espiritual; se for rejeitado, 

declinação espiritual e naufrágio seguem. O Senhor em Sua palavra abriu a agressiva obra do evangelho, 

como foi realizada no passado, e estará no futuro, mesmo para o conflito final, quando as agências 

satânicas farão seu último movimento maravilhoso (o movimento Omega). 

- Nos dias 7 e 8 de Setembro tivemos preciosas sessões em Monterey, com os irmãos do Condado de 

Allegan. Lá encontramos o irmão Loughborough, que começou a perceber os erros existentes em Battle 

Creek e lamentava a parte que havia desempenhado com respeito a eles, os quais haviam prejudicado a 

causa e nos imposto cargas cruéis. A pedido nosso, ele nos acompanhou até Battle Creek. Mas antes de 

deixarmos Monterey, referiu-nos o seguinte sonho:  

 “Sonhei que, juntamente com outros membros da igreja de Battle Creek, estávamos em um trem de 

passageiros. Os vagões eram baixos e eu mal podia ficar em pé em seu interior. Eram mal ventilados e 

exalavam um odor, como se por meses não houvessem sido arejados. A via férrea sobre que passavam 

era muito irregular e os vagões estremeciam fortemente, fazendo com que, algumas vezes nossa 

bagagem caísse e alguns passageiros fossem lançados para fora. Tínhamos de ficar parando para 

reembarcar nossos passageiros e bagagem, ou consertar os trilhos. Parecia-nos que depois de trabalhar 

por algum tempo, fazíamos pouco ou nenhum progresso. Éramos realmente um grupo de passageiros 

melancólicos.  

“Imediatamente chegamos a uma plataforma giratória, grande o suficiente para caber todo o trem. O 

irmão e a irmã White estavam ali de pé (a Biblia e o Espirito de Profecia), e enquanto eu descia do trem, 

disseram: ‘Tudo está errado neste trem. É preciso mudar de rumo.’(Há períodos que são pontos de 

virada na história das nações e da igreja). Ambos se apoderaram das manivelas que moviam o 

maquinismo que girava a plataforma e puxaram-nas com toda a força. Nunca pessoas trabalharam tão 

arduamente manobrando um vagão, como eles nas manivelas da plataforma. Fiquei parado observando 

até que vi o trem começar a girar. Foi quando exclamei: ‘Ele se move!’ e corri para ajudá-los. Estávamos 

tão absortos em realizar o trabalho de girar a plataforma, que prestei pouquíssima atenção ao trem.  

“Havendo concluído a tarefa, erguemos os olhos, e eis que o trem inteiro se havia transformado. Em 

lugar dos vagões baixos e mal ventilados em que havíamos viajado, havia carros espaçosos, altos e bem 

arejados, com janelas amplas e claras, todos decorados e arrumados da maneira mais esplêndida, e de 

maior bom gosto do que qualquer palácio ou carro-dormitório que eu jamais vira. Os trilhos eram 

nivelados, suaves e firmes.(era firme sua fundacao) O trem estava lotado de passageiros cujos 

semblantes eram alegres e felizes, porém apresentando expressões de convicção e solenidade. Todos 

pareciam exprimir grande satisfação pela mudança que ocorrera e pela maior segurança na bem-

sucedida transformação do trem. O casal White estava no trem e seu rosto brilhava com santa alegria. 

Quando o trem partiu, fiquei tão cheio de alegria, que despertei com a impressão de que o sonho se 

referia à igreja de Battle Creek e aos assuntos pertinentes à causa ali. Ficou perfeitamente claro em 

minha mente o dever de ir a Battle Creek e prestar meus serviços a obra nesse lugar. Agora estou feliz 



de ter estado aqui para ver a bênção do Senhor acompanhando os árduos trabalhos do irmão e da irmã 

White para pôr as coisas em ordem. J. N. Loughborough. 

-  Segundo sonho de Loughborough: 

“No sonho, eu me achava em minha cidade natal, na encosta de uma extensa colina. Eu falava com 

muito fervor, dizendo: ‘Oh, que eu possa encontrar a fonte curadora!’ Então um jovem belo e bem 

vestido se aproximou e disse amavelmente: ‘Eu o levarei à fonte.’ Ele foi à frente e eu tentei segui-lo. 

Subimos a encosta da colina, passando com muita dificuldade por três lugares úmidos e pantanosos, 

através dos quais fluíam pequenas correntes de água lamacenta. Não havia meio de cruzá-las, a não ser 

por seus vaus. Feito isso, chegamos a um terreno sólido e bom, onde havia uma saliência e também uma 

grande fonte de água puríssima e borbulhante. Um grande tonel fora posto ali, o qual era muito 

semelhante a uma tina de imersão do Instituto de Saúde de Battle Creek. Uma tubulação ligava a fonte a 

uma das extremidades da tina, e a água estava transbordando pela outra. O Sol brilhava refletindo seus 

raios na água.  

“Enquanto nos aproximávamos da fonte, o jovem nada disse; apenas olhava para mim e sorria com 

expressão de satisfação. Então fez um sinal com a mão rumo à fonte, como que a perguntar-lhe: Você 

pensa que é uma fonte que cura tudo? Uma multidão, com o casal White à frente, veio à nascente pelo 

lado oposto em que estávamos. Eles pareciam alegres e bem dispostos, todavia, santa solenidade 

parecia estampada em seu semblante.  

“O irmão White havia melhorado muito de saúde e estava animado e feliz, embora parecesse cansado 

como se tivesse caminhado longa distância. A irmã White tinha em sua mão um grande copo, o qual 

mergulhava na fonte, bebia sua água e passava-a para os demais. O irmão White falava ao grupo, 

dizendo-lhe: ‘Agora vocês poderão ver os efeitos desta água.’ Então ele a bebeu e instantaneamente se 

sentiu revigorado. Assim fizeram todos os outros. Sua aparência mostrava vigor e força. Enquanto o 

irmão White falava e tomava novos goles de água, colocava suas mãos nas bordas da tina e mergulhava 

três vezes. Cada vez que emergia estava mais forte do que antes, e mantinha-se falando o tempo todo, 

exortando os demais a vir e banharem-se na ‘fonte’, como ele a chamava, e beber de sua corrente 

sanadora. Sua voz, bem como a da irmã White, pareciam melodiosas. Alegrei-me porque havia 

descoberto a fonte. A irmã White dirigiu-se a mim ofertando-me um copo de água para beber, mas eu 

estava tão feliz que acordei antes de tomá-la.  

“Que o Senhor me conceda beber a largos goles dessa água, pois creio que ela não é outra senão aquela 

de que Cristo falou que jorraria ‘para a vida eterna’. João 4:14. J. N. Loughborough 

-  O que muda tudo é a Bíblia e o Espirito de Profecia com o Espírito Santo, e isso começou a mudar em 

7 de setembro. 

- Jeff se compara a Arão e Loughborough, que em algum momento atrapalharam o trabalho, mas depois 

se arrependeram e cooperaram com o Senhor para colocar a Bíblia e o Espirito de Profecia de volta 

aonde deveriam estar. 

- Se também recebermos a água pura e o óleo dourado dos dois canos e começarmos a trabalhar nas 

manivelas para dar a volta no trem, veremos quando ele estiver totalmente virado que é um trem 

diferente e glorioso, na direção certa, a Igreja triunfante. 



 

Resumo elaborado por: Patrick Rampy 

Traduzido por: Betina McConnell 


