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ACHAREI UM HOMEM (OU MULHER)
____ QUE ACEITARÁ SUPORTAR (COMPARTILHAR) MEU SOFRIMENTO, DIZ O SENHOR? ____

VIVER E SOBREVIVER COM CÂNCER METASTÁTICO EM
ESTÁGIO FINAL
A CONTINUAÇÃO

Esta mensagem é a continuação do testemunho publicado em 12/04/2021.

1. MINHA CONDIÇÃO PIOROU
Sim, minha condição piorou nas últimas semanas, eu respiro cada vez mais com dificuldade, meu
ritmo cardíaco passou de 100-110 para 115-120 batimentos por minuto, mesmo em repouso e eu
estou tão cansado que volto para a cama uma ou duas vezes por dia. Também tenho dificuldade para
comer, eu tusso muito e perco peso, enquanto uma nova dor no quadril apareceu e que me impede
de dormir. Sem contar os problemas menos importantes zumbido nos ouvidos dia e noite, espinhas
no rosto, unhas que quebram, a pele seca, diarreia, problemas de visão ou de memória, nariz
escorrendo durante todo o dia ou que sangra no meio da noite, dores nas costas e dores nas pernas,
náuseas e cãibras... (sim o Senhor sofre muito e de numerosas maneiras segundo o entendimento
que alguns também podem receber da parte dEle).

2. A TOMOGRAFIA DE CONTROLE
Chegamos à data do check-up trimestral e vou ao exame de tomografia neste estado de grande
fraqueza, tendo mesmo dificuldade para andar. Depois de passar pela tomografia e pela ressonância
magnética, o oncologista me recebe. Como você está? Ele me pergunta. Tento explicar minhas
dificuldades e meus sofrimentos um por um, mas a cada vez, ele combate as minhas palavras para
concluir que o tratamento deve continuar de forma idêntica.
A minha vez, eu lhe pergunto o que dizem os exames do dia. O médico me dá uma resposta
contendo muitos termos técnicos os quais eu não entendo nada. Como insisto em entender os
resultados, ele se irrita, mas me explica. Eu entendo então que o tumor no pulmão aumentou, que
há uma presença de água ao redor do coração e também no pulmão e que também eu tenho 2
metástases no cérebro. Eu pergunto sobre meu quadril (minha nova dor) e que também eu gostaria
de saber se as metástases progrediram ou não no nível das vértebras, pois é lá que meus pinos foram
aparafusados, mas me disseram que o exame do dia não diz nada sobre isto.
Na verdade se trata de um diálogo de surdos, já que de minha parte procuro saber a VERDADE sobre
meu estado de saúde enquanto o oncologista do seu lado busca apenas renovar a receita médica
antes de passar a outro paciente. Estamos, então, diante de uma medicina que pretende curar as
pessoas, mas que na verdade as fazem morrer, ignora os seus sofrimentos e se ocupa somente a
defender seu próprio sistema de atendimento. Caminhamos de cabeça para baixo.
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3. UM JULGAMENTO DO SENHOR
Segundo nossa mensagem “A SAÚDE DOS HOMENS ENTREGUE AO MUNDO DO DINHEIRO”
(13/09/2019), nosso mundo vive atualmente a consequência (o julgamento) da sua ignorância e sua
rejeição do Criador e ele foi atingido por uma cegueira que se ignora e que equivale a trabalhar pela
MORTE em vez de preservar a VIDA. Os médicos acreditam que estão curando as pessoas enquanto
as matam, os agricultores e os pecuaristas produzem animais não comestíveis, frutas e vegetais que
perderam suas qualidades e sabores, o governo afirma proteger as pessoas, mas ele as despoja e as
saqueia. Tudo isso explica por que o mundo vai mal e por que o Senhor chora.

4. E QUANTO À SUA DOENÇA?
O Senhor cuida disso, é Ele o meu verdadeiro médico. Como diz a Palavra, se Ele quiser nos fazer
viver nós viveremos e se Ele quiser que morramos nós morreremos, mas abençoado é aquele que
procura se submeter a Ele. Por enquanto Ele deseja manifestar essa doença na minha vida e é isso
que eu desejo aceitar. O resto, Ele é aquele a conhece, eu estou confiado.

5. E SE ELE NÃO TE CURAR?
Visto que o Senhor até agora não foi curado e liberto de seu sofrimento causado pela maldade deste
mundo, eu não vejo porque eu serei curado e liberto enquanto eu sou seu filho, a menos que Ele
decide a me curar a fim de passar a uma outra etapa (provação) que Ele decidiu para minha vida. Eu
já disse, estou confiado, eu vivo pela fé e não por vista, e é isso que falta neste mundo, e é por isso
que ele encontra-se atingido por tantos males e pragas.

6. VOCÊ É PESSIMISTA
O otimismo e o pessimismo não fazem nenhum sentido bíblico porque é a Verdade que conta. Ore
para que você possa ser ESCLARECIDO sobre o estado do mundo (e também o seu estado espiritual)
e se o Senhor te fizer graça, você VERÁ a Verdade. Então você também poderá ESPERAR a Salvação
para a sua alma, pois o Senhor busca salvar aqueles que o buscam verdadeiramente e sinceramente
e Ele é fiel à sua Palavra (sua Salvação). Clame a Ele a fim de escapar do julgamento deste mundo,
ouça a sua consciência que te diz isso (da parte dEle).

CEGOS QUE CONDUZEM OUTROS CEGOS
Mateus 15:12 Então, seus discípulos se aproximaram dele e disseram: Sabes que os
fariseus ficaram escandalizados quando eles ouviram esta palavra? 13 Mas,
respondendo, ele disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada
pelas raízes [entenda: toda obra que não tenha sido CAUSADA pelo Senhor Criador será
arruinada e destruída]. 14 Deixe-os: são cegos que guiam outros cegos. Se um cego
guiar outro cego, ambos cairão num buraco.
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Não corra o risco de se encontrar um dia no Inferno e depois se arrepender de acordo com as
Escrituras por ter ignorado e desprezado a Salvação quando ela bateu à sua porta. Aceite, sobretudo
ser DOMINADO pelo Todo-Poderoso (a fim que Ele conduza sua vida), ao invés de procurar a se sair
por si mesmo ou pelos homens, pois tais ajudas são mesquinhas e vãs, e elas levarão sua vida ao
Inferno. Crer é confiar, confiar é aceitar ser dominado (a submissão), a submissão é a porta da
Salvação, e Eu jamais rejeitarei aquele que bate esta porta, diz o Senhor, segundo minha Palavra.
Creia em mim Yehoshua sua Salvação seu Pai.

SUPLEMENTO
Sim, atualmente Eu estou sofrendo como um homem atingido por um câncer metastático (tal como
o que eu reproduzi na vida de meu servo, e é por isso que ele diz que não está doente) diz o Senhor,
mas ao contrário de um homem, EU me livrarei, eu mesmo, deste mal que eu aceitei e suportei até
agora, e o farei subitamente, como o relâmpago que sai do Oriente ao Ocidente diz minha Palavra, e
aqueles que sofrem comigo (meus filhos) serão libertos comigo de acordo com minhas Escrituras e
eles estarão comigo para sempre, de acordo com minhas Escrituras. Ouça isto, você que
verdadeiramente deseja salvar sua alma hoje, há apenas uma Verdade (neste mundo) e sou Eu Aleph
Tav Yehoshua, sou Eu, sou Eu. É por isso que vem o meu fogo (neste mundo), porque eu me casarei
com a virgem que sofrerá comigo e não com a prostituta que terá prazer em me fazer sofrer ainda
mais. Meu fogo vem a este mundo, EU estou voltando, preparai-vos.
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