
Jesus (Yeshua) disse-lhe,… “A salvação é dos Judeus!” João 4:21-22. 

Jesus (Yeshua) disse: “Pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. E quando virdes Jerusalém cercada com 

exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judeia fujam para os montes; os 

que estiverem dentro da cidade, saiam; e os que estiverem nos campos não entrem nela, pois estes serão os dias 

de vingança, para que toda as coisas que estão escritas se cumpram. Mas ai daquelas que estiverem grávidas, e das 

que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande angústia sobre a terra, e ira sobre este povo. E cairão ao 

fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém sera pisada pelos gentios, até que os 

tempos destes se complete. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra angustia sobre as nações 

em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, os homens desfalecerão de terror,  pela expectação das coisas 

que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do 

homem vir numa nuvem com poder e grande glória. E quando essas coisas 

começarem a acontecer, exultai, e levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima.” Lucas 21:19-27. 

Yeshua (Jesus) anuncia a 

DESTRUIÇÃO de JERUSALÉM. 

Ele disse, “Quando virdes esse país cercado pelos opressores do 

Sábado, fugi de vosso 

lar, parti para Oregon!.” Sonhos e Visões 360:2:5, 11 de Fevereiro, 2013. 

“E pela vossa paciência ganhareis as vossas almas. E quando virdes que um exército tem cercado 

Urishlim, sabei então que é chegada a sua destruição. Então aqueles que estiverem em Yehuda, que 

fujam para os montes. E aqueles que estiverem dentro dela, saiam. E aqueles nas vilas que não entrem nela. Pois 

estes são os dias de vingança para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Mas ai daquelas que estiverem 

grávidas, e das que amamentarem naqueles dias! Pois haverá grande angústia sobre a terra, e ira sobre este povo. E 

cairão ao fio da espada e serão levados para todas as terras. E Urishlim será pisada pelos gentios até que o tempo 

dos gentios se cumpra. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra, angustia sobre as nações e confusão 

do medo do que sobrevirá sobre a terra. E os poderes do céu serão abalados.1 Então verão o filho do homem 

vir numa nuvem com poder e grande glória.2 Mas quando estas coisas estiverem a acontecer, tenham 

coragem e levantem as vossas cabeças, pois aproxima a vossa redenção… Do mesmo modo, também quando 

verem estas coisas acontecendo, saibam que o Reino de Eloim está perto. Em verdade vos digo que esta 

tribo3 não passará até que todas estas coisas ocorram.” Lucas 21:19-28,31-32 Novo Testamente Aramaico Inglês. 

 

                                                           
1
 “Pois assim diz YHWH (o Eterno Criador) dos exércitos; ainda uma vez, e em pouco tempo, Eu sacudirei os céus, e a terra, e 

o mar e a terra seca, e Eu abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá (Yeshua, o messias, virá), e 
Eu encherei esta casa de glória, diz YHWH (o Eterno Criador) dos exércitos. 
…Eu sacudirei os céus e a terra, e Eu derrubarei o trono dos Reinos, e Irei destruir a força dos Reinos dos pagãos, e Irei 
derrubar as carruagens, e aqueles que as cavalgam, e os cavalos e seus montadores cairão, cada um pela espada do seu 

irmão.” Haggai 2:6-7, 21-22. 
22

 “Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem; e dirigiu-se 
ao ancião de dias, e foi apresentado diante dele. E foi-lhe dado domínio, e glória e um reino, para que todos os povos, nações e 
línguas o servissem; o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído.” 
Daniel 7:13-14. “Mas, nos dias desses Reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído; nem 
passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e subsistirá para sempre.” 
Daniel 2:44. 
3
 Paul Younan apresentou Sharbata aqui como “geração”. Contudo, é o “Israel de Elohim”, “A família da fé” a qual é a 

“tribo” que não passará, mas trará testemunho até o fim dos tempos. É fácil de entender como crentes anteriores pudessem 
mal-interpretar isto e aplicar para a suas próprias vidas. 


