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PRIMEIRA PARTE
A CRISE FINANCEIRA MUNDIAL

[Como Sobreviver a Crise Mundial Vindoura]
PREPARE-SE PARA UM DESASTRE ECONÔMICO DE PROPORÇÕES GLOBAIS!
O MUNDO VERÁ A MÃO DE DEUS COM PROVISÃO SOBRENATURAL SOBRE O SEU POVO!
DURANTE A CRISE, DEUS SUPRIRÁ AS NOSSAS NECESSIDADES COM OS SEUS RECURSOS
ILIMITADOS!
DEUS FEZ O SEU POVO PROSPERAR DURANTE UMA FOME MUNDIAL
DEUS É A SUA FONTE DE SUPRIMENTO
FUJA DAS LIMITAÇÕES
ENFRENTE OS PROBLEMAS FINANCEIROS SEM MEDO E COM FÉ!
NÃO TENHA MEDO NEM DUVIDE!
DEUS FARÁ DE VOCÊ UM DOS PATROCINADORES DE SUA OBRA NOS ÚLTIMOS DIAS!
CRISE FINANCEIRA MUNDIAL: ELA VIRÁ
A CHAVE PARA ENFRENTAR A CRISE FINANCEIRA E NUNCA DESISTIR
O JUÍZO SOBRE O SISTEMA FINANCEIRO DO MUNDO É IMINENTE

SEGUNDA PARTE
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A ÚLTIMA GRANDE TRANSFERÊNCIA DE RIQUEZAS

[A Transferência de Riquezas dos Ímpios para os Justos]
CHEGOU A HORA DE DEUS TRANSFERIR AS RIQUEZAS DOS ÍMPIOS PARA OS JUSTOS
DEUS ESTABELECEU O TEMPO DA TRANSFERÊNCIA DAS RIQUEZAS DO EGITO PARA O SEU
POVO
ESTE É O TEMPO DE DEUS PARA A SUA LIBERTAÇÃO FINANCEIRA
DEUS QUER QUE O SEU POVO FIQUE COM OS “DESPOJOS” DO INIMIGO
OS DESPOJOS DOS INIMIGOS SÃO SEUS



“E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao
FIM DO TEMPO; muitos correrão de uma parte para outra,
e o conhecimento se multiplicará” (Daniel 12.4).


Prefácio - Luiz Carlos de Souza Fernandes
Nos últimos dias, anteriores à vinda de Cristo, a capacidade mental do ser humano
aumentaria tremendamente. Isso já está ocorrendo, em uma escala acelerada.
Hoje, o homem está fazendo progresso no mundo natural, especialmente no campo
da ciência, da medicina e da tecnologia.
Na realidade, todas as descobertas, invenções e avanços que experimentamos entre
1930 e 1980, ou seja, em apenas cinqüenta anos, excedem a soma total das
realizações humanas desde o início dos tempos até 1930.
Isso mostra como se intensificam os avanços no plano natural.
A questão é:
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Se tais avanços estão ocorrendo no mundo natural, o que acontece no mundo
espiritual?
Será que Deus irá permitir que a igreja se arraste em um nível inferior ao
desenvolvimento e ao progresso do mundo?
De jeito nenhum!
Por quê?
Porque HÁ UMA ANALOGIA ENTRE O NATURAL E O ESPIRITUAL.
O homem vive em duas dimensões:
 A Natural e a Espiritual.
As coisas que acontecem no mundo natural têm paralelos no mundo espiritual.
Quando há avanços no mundo natural, há também progressos tremendos no
mundo espiritual.
Ainda não vimos nada!
A profecia de Joel será cumprida:

“Deus derramou o seu Espírito sobre toda carne” (Jl 2.28,29).
Você verá o milagre de Deus como nunca antes.
Testemunhará um avanço espiritual que trará Deus para perto de nós mais do que
nunca.
A igreja logo será arrebatada.
Os filhos de Deus darão em breve o brado da vitória final.
Jesus Cristo está voltando!
A Igreja nasceu do poder de Deus derramado sobre os apóstolos.
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O mesmo poder que operou à ressurreição de Jesus opera nos dias de hoje.
O arrebatamento de sua Igreja será a maior demonstração de poder que este mundo
já conheceu.
À medida que a vinda do Senhor Jesus Cristo se aproxima, a Igreja experimentará
cada vez mais poder espiritual, que transcende todo o entendimento humano.
Faremos coisas fantásticas, paralelo ao que ocorre no mundo natural
Porque HÁ UMA ANALOGIA ENTRE O NATURAL E O ESPIRITUAL.



“... O SENHOR me respondeu, e disse: Escreve a visão e
torna bem legível sobre tábuas, para que a possam ler...
Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se
apressa para o FIM, e não enganará; se tardar espera-o,
porque certamente virá, não tardará” (Hc 2.2,3).


Introdução - Porque escrevi esse E-book
Em dezembro de 1992, após tentar o suicídio devido a uma vida vivida fora dos
planos de Deus, tive um encontro com o Senhor Jesus e fui resgatado das trevas
para sua maravilhosa luz.
Desde então, minha vida foi completamente transformada e os anos vindouros
trouxeram paz, saúde, harmonia, uma família abençoada e prosperidade em todos
os sentidos.
Assista parte de uma palestra que fizemos na Associação Brasileira de Imprensa no
RJ: http://blip.tv/play/hPI1gcTTAgA. Nos últimos meses tenho sido dirigido a um
propósito eterno e imensamente maior.
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Revelações estão acontecendo a cada momento em minha vida, informações secretas
e sigilosas tem me sido desvendadas num piscar de olhos e com elas a
responsabilidade de levá-las ao maior número de pessoas possíveis por todo o
planeta.
E por falar em revelações estamos preparando lançamentos que vão abalar com as
estruturas mundiais das fortalezas espirituais do mal, prepare-se em breve estará
recebendo maiores informações.
Todos nós temos um dom dado por Deus, reconhecer e colocar esse dom em ação é
uma obrigação para abençoarmos vidas, pois se não o usarmos ele nos é tirado e
entregue para outros.

“Tirem o talento dele e entreguem ao que tem dez. Pois a quem tem lhe será
dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe
será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e
ranger de dentes” (Mt 25.28-30).
Atualmente mais de 200.000 pessoas recebem informações de minha parte via e-mail
e sites que tenho, e meu propósito ainda esse ano de 2008 é alcançar a um milhão de
pessoas.
Uma das coisa que acredito na vida é que existem no mundo duas classes de
pessoas:
 Os Cativos e os Libertadores.
Homens e mulheres de Deus são libertadores. São pessoas que reconhecem a
autoridade de Deus e submetem-se a ela. Eles reconhecem o plano de Deus e
cooperam com ele.
Os cativos são aqueles presos pelo pecado e o engano que os impedem de alcançar a
excelência e a vida que Deus planejou para todos os seres humanos. Os libertadores
são ungidos para libertar os cativos.

“O Espírito do Soberano, o SENHOR, está sobre mim, porque o SENHOR
ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que
estão com o coração quebrantado, anunciar LIBERDADE aos CATIVOS e
libertação das trevas aos prisioneiros” (Is 61.1).
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A vida é governada por leis universais, tenho lido literalmente milhares de livros
nos últimos anos e aprendido sobre essas leis, porém nenhuma dessas leis causou
um IMPACTO tão profundo em minha vida como uma lei soberana:
A LEI DO RECONHECIMENTO.
Quando Deus começou a revelar para mim a LEI DO RECONHECIMENTO, eu
sabia que tinha desvendado o segredo mais poderoso e oculto da vida.
Ouvi uma voz interior que dizia: “Tudo que você deseja ou precisa já está em sua
vida, aguardando apenas seu RECONHECIMENTO”.
Eu sabia que isso continha um segredo, um CÓDIGO PODEROSO, uma mensagem
para o meu espírito, mas não sabia ao certo como se aplicava.
Sempre fui uma pessoa muito observadora. Estudo e esquadrinho qualquer coisa
dentro de mim. Mas aquela frase continuava ecoando em meu espírito e em meu
coração.
Então como milhares de sóis queimando no horizonte eu enxerguei!
Instantaneamente, vi essa lei trabalhando em cada pessoa e circunstância ao meu
redor. Eu agora sabia por que o êxito acontecia. Eu sabia por que as pessoas as
pessoas falhavam.
Eu conhecia a FORÇA por trás do sucesso excepcional de cada ser humano.
Enquanto estudava a Bíblia, o maior livro do mundo, tudo isso foi revelado e
iluminado como nunca antes, foi como um grande sinal de néon...
Finalmente me era revelada A LEI DO RECONHECIMENTO... Após isso revisei
toda minha vida pessoal. A LEI DO RECONHECIMENTO ensina que:
TUDO QUE VOCÊ PRECISA EM SUA VIDA JÁ FAZ PARTE DELA;
SIMPLESMENTE AGUARDA SEU RECONHECIMENTO.
Existe algo que você não está enxergando em sua vida hoje... E ISSO PODE
RESULTAR EM UM CUSTO FATAL!
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OS FARISEUS NÃO RECONHECERAM A DIVINDADE DE JESUS. Isso lhes custou
à eternidade, os milagres e a alegria da presença divina.
Jesus lastimou esse fato: Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre
ela e disse:

“Se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz! Mas
agora isso está oculto aos seus olhos [...] Também a lançarão por terra, você e
os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não
RECONHECEU a oportunidade que Deus lhe concedeu”
(Lucas 19.21,42, 44).
Mesmo as pessoas espirituais nem sempre cooperam com a LEI
RECONHECIMENTO. Jesus viu essa dificuldade nos próprios discípulos.

DO

“Vocês tem olhos, mas não vêem? Tem ouvidos mais não ouvem? Não se
lembram? (Mc 8.18)
A LEI DO RECONHECIMENTO PODE TRANSFORMAR TODA UMA VIDA DE
FRACASSOS EM SUCESSO INSTÂNTANEO.
Um excelente exemplo é o dos ladrões que estavam crucificados ao lado de Jesus.
O primeiro, que não RECONHECEU a Jesus como o Filho de Deus, amaldiçoou-o
ficou perdido por toda a eternidade. O segundo RECONHECEU a Cristo, implorou
perdão, e recebeu (Lc 23.42,43).
 Alguns dos maiores dons de sua vida ainda não foram RECONHECIDOS.
 Deus tem colocado algo próximo a você que não está sendo VISTO.
 O fracasso em RECONHECER seus dons está lhe custando muito caro.
Os não-salvos não RECONHECEM a bondade de Deus.
Assim como os tolos, eles estão submergindo ao longo da vida sem alegria e vitórias
sobrenaturais.
Há alguns anos, li uma história verídica que mexe comigo até hoje.
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Um jovem casal se tornou obcecado por ouro durante a grande corrida do século
XIX. Decidiram vender a fazenda e tudo que possuíam para sair atrás do precioso
metal. Fracasso após fracasso, finalmente faliram na Europa.
Depois de muitos anos, decidiram voltar à América e visitar a fazenda que tinha
sido deles. No entanto, quando chegaram, não puderam aproximar-se do local
porque havia guardas por todos os lados e equipamentos de vigilância para
proteger a propriedade.
Eles descobriram que sob casa da fazenda onde moravam estava a SEGUNDA
MAIOR RESERVA DE OURO DA AMÉRICA... Agora controlada pelo governo.
A fazenda que venderam para que pudessem ir atrás do ouro abrigava a segunda
maior mina do país. Eles simplesmente não RECONHECERAM AQUILO.
A LEI DO RECONHECIMENTO é simples mas EXPLOSIVA:
 Tudo que você precisa já está em sua vida, meramente aguardando seu
RECONHECIMENTO.
 Qualquer coisa ainda NÃO RECONHECIDA permanece não CELEBRADA por
você.
 Qualquer coisa que você recuse a CELEBAR, no final SAIRÁ DE SUA VIDA...
Seja um dom, um milagre ou uma pessoa.
Eu sabia que essa lei de ouro fora do comum para o sucesso, deveria ser
compartilhada com todas as pessoas que eu conhecesse pelo restante de minha vida.
Ela pode curar qualquer ferida dentro de você. Ela pode despertar mais entusiasmo
do que você jamais experimentou. Ela forçará as lembranças infelizes a morrer
dentro de você.
Ela CORRIGIRÁ seu rumo, criará um magnetismo ao seu redor e fará com que
aqueles que se encontram em lugares altos busquem sua companhia e seu
relacionamento.
Essa lei é o ELO PERDIDO que você tem procurado durante toda a sua vida.
Ela o levará da pobreza a prosperidade.
Ela substituirá as lágrimas pelas gargalhadas.
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Ela responderá às perguntas enterradas dentro de você durante toda sua vida.
Essa lei é a ponte dourada para a maior e melhor fase de sua vida.
Desejo, com todas as minhas forças, ajudá-lo a ser bem-sucedido.
Ao longo desse E-book, o Espírito Santo falará com você e de repente o fará sentir
um despertar explosivo e iluminador para os milagres que Deus tem colocado
dentro de você e daqueles que estão ao seu redor.
O orgulho pode cegá-lo para sempre. Porém a humildade pode libertar o maior
fluxo de milagres que você jamais imaginou.
A LEI DO RECONHECIMENTO funcionará para você, se permitir que o Espírito
Santo fale HOJE, por meio desse E-book ao seu coração. Mesmo nesse momento
enquanto você lê estas palavras, algo acontece dentro de mim.
Sinto que este é o seu exato momento de fé excepcional.
Vou orar e pedir que Deus libere sobre sua vida as mais ricas bênçãos, pois com
certeza, se essas revelações estão chegando a sua vida é porque as vitórias e
conquistas que tanto aguardava finalmente acontecerão!
Foi por isso que escrevi esse E-book.

Luiz Carlos de Souza Fernandes
PRIMEIRA PARTE
A CRISE FINANCEIRA MUNDIAL

[Como Sobreviver a Crise Mundial Vindoura]
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Estamos no limiar de uma crise financeira de proporções astronômicas, que
excederá qualquer outra que já tenha ocorrido! Quando eclodir, abalará o mundo
inteiro! A profecia é a remoção do véu da ignorância.

“Certamente o SENHOR, O Soberano não faz coisa alguma sem revelar o
seu plano aos seus servos, os profetas” (Am 3.7).
Deus revela aos seus profetas eventos que ocorrerão, a fim de preparar o seu povo.
Passaremos por um abalo econômico mundial que resultará no colapso de nosso
sistema monetário.
Esse choque econômico acontecerá subitamente, espalhando ondas pelo mundo.
Será a abertura para o estabelecimento de um novo sistema monetário mundial sob
um governo mundial emergente.
O propósito da profecia não é assustá-lo, e sim prepará-lo para o que vier!
Deus deseja que você esteja espiritualmente preparado para essa crise sem
proporções — não apenas para enfrentá-la, mas para que também saiba como se
apossar da provisão divina nesse momento delicado.
O que você fizer com as suas finanças hoje e nos próximos meses determinará como
você irá sobreviver!
O que testemunhamos nos últimos anos, que levou a situação financeira e
econômica mundial a piorar, é apenas o começo!
Todas as nações vivem hoje sob tensão financeira constante.
Há receio e incertezas, e em toda parte há esforço para superar os custos crescentes,
o desemprego, a falta de recursos e a falência.
Nos Estados Unidos, a dívida está em uma espiral sem controle, pois cresce mais
rapidamente que a economia e a poupança.
Nas duas últimas décadas, testemunhamos cinco importantes crises financeiras
mundiais.
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Nos Estados Unidos:
•Em 1987, o mercado de ações entrou em queda, fazendo com que cerca de um trilhão de

dólares "evaporassem” do mercado de ações em apenas três dias.
• Em 1989, o mercado de títulos comerciais de valor baixo entrou em colapso, tirando de

circulação centenas de companhias de poupança e empréstimo, o que custou 500 bilhões de
dólares aos contribuintes.
• Em 1992, o governo americano foi forçado a assumir o gerenciamento de 104 bancos com
recursos totalizando 36,6 bilhões de dólares.
• Falências de empresas e indivíduos alcançaram números recordes — mais de um milhão de
falências em 1993!
• A indústria petrolífera norte-americana entrou em colapso, vivendo a pior situação em 52
anos.
• Os Estados Unidos convivem com uma dívida de 15,6 trilhões de dólares, o que inclui os
governos federal, estadual e local, mais a dívida de todas as corporações e indivíduos.
• Indivíduos, corporações e governos aumentaram a sua dívida total desde 1980 em mais de
400%. Entretanto, no mesmo período, a dívida do governo federal aumentou 500%!
No México:
• Nos anos de 1983 e 1984, o México sofreu a sua pior crise financeira em cinqüenta anos,
elevando a taxa de desemprego a níveis críticos e expondo a sua total incapacidade de pagar a
dívida externa.
• Em fevereiro de 1985, um acordo com os Estados Unidos conseguiu evitar o colapso dos
bancos privados mexicanos.
No Japão:
• Em 1990, em Tóquio, a quebra do mercado de ações precipitou uma queda de 50% no valor
dos imóveis japoneses, produzindo uma perda de sete trilhões de dólares. Tanto o Japão
quanto os Estados Unidos estão experimentando uma depressão longa e estrutural, que teve
início em 1990.
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Na Rússia:
• O rublo (dinheiro russo) sofreu uma brutal desvalorização depois que Boris Yeltsin
instituiu um controle mais severo dos preços (janeiro de 1992).
Na Europa:
• A Europa Oriental jaz sob o peso de uma dívida de mais de 120 bilhões de dólares
contraída com o Ocidente.
Mundialmente:
• As nações do mundo estão devendo coletivamente 25 trilhões de dólares.
• A taxa de inflação aumentou em muitos países.
• Muitos países do Terceiro Mundo declararam moratória sobre as suas dívidas porque
simplesmente não tem condições de pagar as taxas de juros, muito menos o principal.

PREPARE-SE PARA UM DESASTRE ECONÔMICO DE PROPORÇÕES GLOBAIS!

Todas as nações da terra enfrentam hoje grande inquietude e instabilidade.
As crises financeiras que experimentamos continuarão a aumentar até que haja um
desastre econômico global que porá o mundo inteiro em estado de choque.
O pânico será generalizado. Os grandes economistas e famosos estrategistas
financeiros ficarão perplexos, sem saber o que fazer. Não terão soluções a
apresentar, por causa da complexidade e da gravidade da situação.
A crise será tão séria que a fome cobrirá a terra.
Deus mostrou ao apóstolo João uma visão das condições econômicas desse período:

“Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer:
‘Venha!’ Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto [que representa a
fome]. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia
uma voz entre os quatro seres viventes, dizendo: ‘Um quilo de trigo por um
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denário, e três quilos de cevada por um denário, e não danifique o azeite e o
vinho!” (Ap 6.5,6).
O que João viu são os juízos de Deus que serão enviados sobre a terra antes da
segunda vinda de Cristo.
Os sete selos, abertos por Cristo, simbolizam eventos mundiais que ocorrerão em
ordem cronológica nos últimos dias. Os quatro primeiros selos representam falsos
cristos, guerra, fome e uma onda de mortes que varrerá a face da terra, matando um
quarto da população mundial.
Quando Cristo abrir o terceiro selo, terá início uma fome mundial. Deus enviará
juízo financeiro sobre o mundo, e isso resultará em fome.
Já temos visto a devastação, o sofrimento e a morte resultantes da fome em partes
isoladas do mundo, como na Etiópia, em Moçambique, na Coréia do Norte e em
outros países.
Entretanto, essa fome do final dos tempos será diferente de tudo o que já
testemunhamos, e cobrirá o mundo todo.
O cavaleiro que João viu montando o cavalo preto levava na mão uma balança. Ela
indica um tempo de escassez, no qual os alimentos básicos serão vendidos a preços
exorbitantes.
Uma das frases que João ouviu, indica preços dez vezes superiores ao normal.

“Um quilo de trigo por um denário, e três quilos de cevada por um denário”
Um “denário” era o equivalente ao salário de um dia. A crise econômica e fome
mundial serão tão sérias nos dias anteriores à vinda de Cristo, que será necessário o
salário de um dia para comprar um pão!
Em muitas partes do mundo, isso já é realidade! A inflação continua a subir, ficando
cada vez mais difícil, compra-se comida apenas para permanecer vivo.
Entretanto, se você for filho de Deus e permanecer fiel ao relacionamento que
mantém com Ele por meio da Nova Aliança, não precisará temer nada!
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Deus reservou para você a provisão sobrenatural as suas necessidades serão
supridas quando o mundo vacilar sob o terrível colapso financeiro.
O mercado de ações pode ter queda abrupta!
Os bens imobiliários podem perder o valor!
As grandes companhias podem fechar as suas fábricas!
Os bancos podem falir!
A Previdência Social pode entrar em colapso!
Os Fundos de Pensão podem secar!
Independente do que possa acontecer, Deus intervirá para lhe garantir provisão. Em
meio à crise financeira e à fome mundial, a mão de Deus estará sobre você.
Faça o seu pedido AGORA e saiba tudo que vai acontecer em um futuro muito
breve, em qualquer produto comprado, você leva como Bônus o E-book:
A CRISE FINANCEIRA MUNDIAL E A ÚLTIMA GRANDE TRANSFERÊNCIA DE
RIQUEZAS.
Visite: http://www.tempofinal.com
Saudações Fraternais

Luiz Carlos de Souza Fernandes
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