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E por que razão muitos pastores ensinam os seus rebanhos que os fiéis serão
poupados à tribulação dos últimos dias, os do governo do anticristo e do seu parceiro o
falso profeta? A razão é bem simples: eles estão a confundir a tribulação dos últimos
dias que irá ser movida pelo anticristo e pelo falso profeta (os dias da tribulação de
Jacob), com os dias do derramamento da ira do Cordeiro: as 7 taças. Sabemos sim
que os fiéis não estão destinados a sofrer a ira do Altíssimo, a que será derramada ao
toque das sete últimas trombetas, quando as 7 taças da ira forem vertidas sobre os
ímpios, como nos diz o Livro de Apocalipse e Malaquias 3:16-18; 1.Tessalonicenses
5:9. Por isso mesmo devemos diferenciar estes dois períodos, o que fazemos aqui:
1. O tempo da tribulação do último anticristo (42 meses bíblicos/3,5 anos):
O tempo da tribulação dos últimos dias, desencadeada pelas forças satânicas, o
que engloba o tempo dos acontecimentos ligados à abertura dos 6 primeiros
selos, incluindo o tempo dos 4 cavaleiros com a sua corte de males (guerra,
perseguição dos santos, morte, violência, destruição, etc.), o que inclui os males
anunciados com a abertura dos 5º e 6º selos. Devemos lembrar que já os
apóstolos de Yeshua HaMashiach anunciavam que a humanidade do seu tempo
já estava a viver os “últimos dias”, “a última hora” – e.g., Hebreus 1:1; 1. João
2:18. Este é o tempo da ira de Satanás em que este ser celestial decaído estará
ainda a “queimar os últimos cartuxos”, sabendo que, de seguida, na vinda
gloriosa do Rei Yeshua ben David, ele estará preso no abismo durante mil anos,
juntamente com a sua corte rebelde.
2. O tempo do derramamento da ira do Cordeiro:
Porém, o período anterior não deve ser confundido com o breve tempo que se
seguirá após a abertura do 7º selo, com o toque sucessivo das sete últimas
trombetas, em que o mundo ímpio (e somente os ímpios – Naum 1:2), sofrerá a
ira do Cordeiro.
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Ora os males que sobrevirão ao mundo neste período não atingirão os santos
que então estarão marcados com o sinal do Altíssimo que os protegerá dos
males que advirão nestes dias, os dias da ira de YHWH.
Sim, o remanescente fiel será protegido como o foi o povo de Israel quando
YHWH derramou as sucessivas pragas sobre os Egípcios, pois os justos não
estão destinados a sofrer a ira do Todo-Poderoso, como lemos em
1.Tessalonicenses 5:9. E será ao toque da 7ª e última trombeta que O Esposo
virá com o prémio da vida eterna para os justos.
A separação destes dois períodos está bem clara quando estudamos a abertura do 7º
selo e o toque das sete últimas trombetas, cujos acontecimentos nos são descritos no
Livro de Apocalipse (ver tabela no final deste estudo). Poderão também encontrar estes
detalhes no estudo recentemente publicado em www.kol-shofar.org (A Voz da
Trombeta), com o título: “Pragas-Ira de YHWH-Fim desta era – Parte 4”. Podem
aceder a este estudo clicando em:
http://www.kol-shofar.org/estudos/727_PRAGAS-IRA%20DE%20YHWHFIM%20DESTA%20ERA%20-%20PT.%204.pdf
Sabendo que para O Altíssimo “um dia é como mil anos e mil anos como um dia”,
podemos começar a entender quão próxima está a vinda gloriosa do Rei, pois:
•
•
•

De Adão a Abraão decorreram 2.000 anos;
De Abraão a Yeshua HaMashiach decorreram outros 2.000 anos;
De Yeshua HaMashiach até ao presente terão decorrido cerca de 2.000 anos,
perfazendo assim os 6.000 anos, equivalentes aos 6 dias da criação de YHWH.

Poderá acontecer que YHWH vá um pouco além dos 6.000 anos desde Adão1? Poderá
O Altíssimo estar ainda está a dar mais um pouco de tempo ao mundo para que mais
alguns seres humanos se arrependam dos seus pecados e possam salvar-se? Sim, Ele
é Misericordioso para o fazer. Mas, como nos diz a Palavra: “Ele não retarda a Sua
promessa”! Sendo assim, pode haver confusão dos homens acerca da contagem do
tempo desde Adão, mas YHWH não Se engana, pois, Ele tem um só calendário.
Mesmo assim perguntamos: quanto tempo poderá faltar para que O Todo-Poderoso Se
manifeste ao mundo com todo o poder e glória? Tudo indica que faltarão muito poucos
anos, os suficientes para que ocorram os eventos que estão anunciados na Palavra e
de que já falámos na Parte 1 deste trabalho, e que estão ligados ao cumprimento das
profecias do fim desta era, particularmente os que envolvem a 3ª Guerra Mundial, a
Guerra de Gogue e seus aliados contra a nação de Israel.
Não esqueçamos que estes 6.000 anos são equiparados aos 6 dias da criação, da
mesma forma que o 7º milénio é o espelho do Sábado de repouso semanal. Já a
“Epístola de Barnabé”, no seu capítulo 15, nos aponta que “o Dia do Senhor” será de
mil anos e que no final dos 6.000 anos Ele porá um fim ao governo do homem.
1

CUIDADO: Manda a prudência que coloquemos algumas reservas na medição do tempo feito pelos
homens desde a Criação, aceitando que não existem certezas absolutas. Existem várias correntes que
apresentam versões não concordantes entre si. Só YHWH o sabe!
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Também os rabis antigos reconheciam o tempo que tinha sido dado ao homem, com
base no que nos é dito, por exemplo, em Génesis 6:3 “Então disse YHWH: Não
contenderá o meu Espírito para sempre com o homem; porque ele também é
carne; porém os seus dias serão cento e vinte anos [Jubileus]”.
Ao fazer esta afirmação, O Todo-Poderoso estabeleceu o número de Jubileus que
haveriam de decorrer até que a humanidade chegasse ao tempo do reino milenar de
Yeshua ben David. Daqui podemos retirar: 120 Jubileus x 50 anos = 6.000 anos, como
o período em que O Espírito de YHWH haveria de contender com o ser humano. O
profeta confirma-nos ainda:
Oseias 5:15; 6:1-2 – “Irei e voltarei ao meu lugar [no céu], até que se
reconheçam culpados e busquem a minha face; estando eles angustiados,
de madrugada me buscarão. Vinde, e tornemos a YHWH, porque ele
despedaçou, e nos sarará; feriu, e nos atará a ferida. Depois de dois dias
[2.000 anos] nos dará a vida; ao terceiro dia [7º milénio] nos ressuscitará, e
viveremos diante dele”.
Palavras mais esclarecedoras que estas não podemos encontrar. Sabendo que um dia
é como mil anos para O Altíssimo, fácil é concluir que O Rei Eterno voltará depois de
decorridos 2.000 anos a contar da Sua primeira vinda (ano do nascimento ou da
ressurreição?). Só que desta vez, Ele virá na condição de Rei Eterno e Poderoso,
quando: 1) a nação de Israel estiver em desespero perante a força esmagadora dos
exércitos de Gogue (Ezequiel, caps 38 e 39), voltando-se, então, para YHWH pedindoLhe socorro; e 2) se completem os dias que YHWH determinou.
Então, nessa altura precisa, Ele Se apresentará ao mundo como “O Leão da tribo de
Judá”, como Vingador e Justiceiro, quando o mundo ímpio não O espera. Porém, os
santos não serão “apanhados de surpresa”. Estes correspondem às cinco virgens
prudentes que esperam O Esposo e que têm muito óleo nas suas candeias…ao
contrário das outras cinco, as imprudentes, que não entrarão nos aposentos nupciais
por terem sido negligentes. Lembremos que só as prudentes entrarão com O Esposo
no reino vindouro. Estamos nós preparados para receber O Rei e entrar no Seu reino?
Esta é a visão que foi dada a João, o apóstolo que viu a glória Daquele que virá para
reinar para sempre:
Apocalipse 1:10-18 – “Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi
detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa
[o Alef] e o Omega [o Tav], o primeiro e o derradeiro; e o que vês, escreveo num livro, e envia-o às sete igrejas que estão na Asia: a Éfeso, e a
Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E
virei-me para ver quem falava comigo. E, virando-me, vi sete castiçais de
ouro; e no meio dos sete castiçais um semelhante ao Filho do homem,
vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com
um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca,
como a neve, e os seus olhos como chama de fogo; e os seus pés,
semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa
fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas.
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E ele tinha na sua destra sete estrelas; e da sua boca saía uma aguda
espada de dois fios; e o seu rosto era como o sol, quando na sua força
resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto; e ele pôs sobre
mim a sua destra, dizendo-me: Não temas; Eu sou o primeiro e o último; e
o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém.
E tenho as chaves da morte e do inferno”.
Todo o joelho se dobrará perante a Sua Majestade! O Leão da tribo de Judá está a
chegar. Preparemo-nos para O receber cada dia das nossas vidas.
Será, pois, nesta próxima vinda gloriosa que se cumprirá a visão dada a
Nabucodonozor quando este sonhou com uma estátua imponente, mas, em que, no
final dos dias, uma “pedra” seria atirada sem mãos e atirada aos pés da estátua,
destruindo-a por completo. Nela estavam retratados os vários impérios ou domínios
que os homens impuseram sobre a “Terra santa”, antes que o reino milenar de Yeshua
ben David venha a ser instituído. Não nos deixemos enganar, pois esta “pedra” está
prestes a destruir todos os poderes humanos que se afirmaram ao longo da História.
Assim, de acordo com o plano do Elohim Todo-Poderoso, uma semana de 7 dias está
representada, profeticamente, da seguinte forma:
•
•

6.000 anos – governo do homem (subordinado a Satanás),
1.000 anos – 7º milénio, um Shabbat milenar, governo de Yeshua ben David e
dos Seus santos (Apocalipse 20:1-4), período em que Satanás e suas hostes
celestiais malignas estarão presas no abismo (Apocalipse 19:11-21).

Se o ser humano de hoje não entender estas coisas é porque anda espiritualmente em
trevas, pois nem os sinais que estão a ocorrer no mundo e que anunciam a próxima
vinda do Rei Yeshua ben David consegue entender. De resto, de que servem tais
sinais se o ser humano não conhecer as Escrituras e suas profecias? Como os poderá
reconhecer se lhe faltar a assistência do Espírito Santo para as discernir? Tais
pessoas, continuam a acreditar que os desastres que hoje assolam o mundo são
“eventos da natureza” e não castigos do Altíssimo. Ou, como afirmam as teorias mais
recentes, que o aquecimento global causado pelo homem está na origem dos grandes
incêndios, tornados, cheias devastadoras e outras manifestações que arrastam
destruição e morte. Isso é verdade somente em parte, mas a culpa é do próprio
homem. Se conhecessem as Escrituras veriam que tais manifestações da natureza são
a vontade do Altíssimo e castigos pela desobediência do homem, como nos diz:
Isaías 24:4-6 – “A terra pranteia e se murcha; o mundo enfraquece e se
murcha; enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade a terra
está contaminada por causa dos seus moradores; porquanto têm
transgredido as leis, mudado os estatutos, e quebrado a aliança eterna.
Por isso a maldição tem consumido a terra; e os que habitam nela são
desolados; por isso são queimados os moradores da terra, e poucos
homens restam”.
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Quando é que o ser humano procura entender o que se está a passar no mundo e
busca na Palavra do Altíssimo a resposta para tais acontecimentos? Poucos o fazem!
E porque os homens quebraram a aliança eterna que fizeram com o seu Elohim
Criador, então castigos severos estão a vir ao mundo.
A Lei/Torá é letra morta para o homem comum, pois de forma irracional continua a
matar o seu semelhante, a drogar-se, a adulterar, a praticar a idolatria, a usar de
práticas sexuais contrárias à natureza, a poluir o legado natural que lhe foi confiado,
etc. Ora tais pecados arrastam castigos. Sim, a humanidade néscia dos nossos dias,
dominada pelo mal que está no seu coração, terá de ser destruída por ter rejeitado a
oferta gratuita da salvação pelo Messias Yeshua (lembremos o dilúvio universal…),
para que se dê uma oportunidade aos que caminham em sinceridade perante YHWH.
E isso só O Rei vindouro poderá fazer, pois Ele virá para pôr fim à loucura humana.
Sim, Ele poupará os que hão-de entrar com Ele no Seu reino milenar, como já vimos.
Retenhamos as palavras que nos foram legadas em:
Hebreus 4:1-11 – “Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de
entrar no seu repouso [milenar], pareça que algum de vós fica para trás.
Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a
palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada
com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido,
entramos no repouso, tal como disse: Assim jurei na minha ira que não
entrarão no meu repouso; porque em certo lugar disse assim do dia
sétimo: E repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra
vez neste lugar: Não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que
alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as
boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez
um certo dia, Hoje, dizendo por David, muito tempo depois, como está dito:
Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque,
se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro
dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus [o 7º milénio
antes da eternidade]. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele
próprio repousou de suas obras, como Deus das suas [no 7º dia].
Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no
mesmo exemplo de desobediência”.
Estas palavras confirmam tudo o que vimos dizendo. Roguemos então que O TodoPoderoso mostre, ainda, a Sua misericórdia, tocando no coração de alguém que ainda
possa estar hesitante a respeito da fé que transforma, aperfeiçoa e salva, fazendo que
tal ser humano abrace um novo caminho em Yeshua HaMashiach.
Por tudo o que já aqui apresentámos podemos concluir que os dias semanais da
criação revelam ao ser humano o plano temporal do Criador para a humanidade. Sim,
porque depois do governo milenar de Yeshua ben David, o 7º milénio, virá o tempo
sem tempo: a eternidade, na qual só entrarão os que se aperfeiçoarem hoje e no reino
milenar vindouro, andando por fé, humildade e entrega verdadeiras.
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Não nos enganemos a nós mesmos, pensando que já somos perfeitos. Não, ainda não
somos perfeitos… mas se houver uma verdadeira entrega da nossa parte, andando
segundo a Sua Vontade, a Sua Lei/Torá, então O Seu Espírito Santo nos aperfeiçoará.
Não nos restem dúvidas. Da mesma maneira que a instrução do Altíssimo para o Seu
povo diz que a terra de Israel deveria descansar de 7 em 7 anos (nas Shemitah), cf. a
Levítico 25:1-8, também Ele deu ao homem Sábados de descanso, tanto o semanal
como os das Suas solenidades anuais (Levítico 23) e, ainda, o milenar para que
repouse dos seus trabalhos seculares, afirmando que “o Sábado” é um sinal ou marca
entre Ele e o Seu povo por todas as gerações: Êxodo 31:13; Ezequiel 20:20.
De entre as muitas bênçãos que estarão presentes na vida dos que forem dignos de
entrar no reino milenar de Yeshua ben David destacamos o que O Eterno nos diz
através do Seu profeta:
Jeremias 32:40-42 – “E farei com eles uma aliança eterna de não me desviar
de fazer-lhes o bem; e porei o meu temor nos seus corações, para que
nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei deles, fazendo-lhes bem; e
plantá-los-ei nesta terra firmemente, com todo o meu coração e com toda a
minha alma. Porque assim diz YHWH: Como eu trouxe sobre este povo
todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho
declarado”.
Desde o princípio, geração após geração, o ser humano deixou-se dominar pelas
astúcias de Satanás que o vem desviando do verdadeiro conhecimento que O
Altíssimo nos dá na Sua Palavra e das palavras dos Seus profetas. Podemos dizer que
a maioria dos seres humanos vive numa escravidão espiritual desde que nasce, e na
qual é gradualmente “educado” pelos pais e pelos poderes deste mundo. Só alguns,
pela misericórdia de YHWH se conseguem libertar desta prisão destruidora.
Tomemos o exemplo da idolatria: YHWH abomina a idolatria, mas os homens educam
os seus filhos, desde tenra idade, a cultuar os ídolos de pau e de pedra, em que não há
espírito, o que é um caminho desviado dos preceitos de vida de YHWH. Assim sendo,
só os poucos que são “chamados” pelo Todo-Poderoso encontram uma saída para tal
prisão espiritual. Tais tropeços (os ídolos) serão destruídos na vinda gloriosa de
Yeshua ben David. E este é somente um dos muitos enganos que as populações vêm
sendo levadas a aceitar nas suas vidas. Satanás lançou sobre a humanidade em geral
uma densa cortina de fumo e de engano para que esta não veja a Verdade do
Altíssimo. Por isso só um remanescente será salvo. Vejamos a seguinte tabela:
Profecias – abertura dos 7 selos
1º selo: cavalo branco (Apoc.6:1-2)
2º selo: cavalo vermelho (Apoc. 6:3-4)
3º selo: cavalo negro (Apoc. 6:5-6)
4º selo: cavalo amarelo (Apoc. 6:7-8)
5º selo: martírio dos santos (Apoc.
6:9-11; Mat. 24:9-13)

Significados proféticos
Forças lideradas pelo falso profetismo avançam
conquistando, a par da expansão do Evangelho verdadeiro
Espada = guerras por toda a parte; e.g. 1ª e 2ª guerras
mundiais; grande derramamento de sangue
Fomes e consequências das guerras
Pestilências e doenças epidémicas; morte
Perseguição religiosa e martírio de fiéis a Yeshua ao longo
dos tempos, até ao fim
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6º selo: sinais nos céus (Apoc. 6:12- Sinais na Terra e nos céus – distúrbios cósmicos,
17)
inundações, terramotos, vulcões, meteoros, eclipses, etc.
Entre o 6º e o 7º selos são assinalados os 144.000 fiéis, 12.000 de cada tribo de Israel (excepto dos da
tribo de Dan) – Apoc. 7:3. O sinal ou marca de YHWH são a Sua Lei/Torá e os Seus Sábados santos.
7º selo, são dadas a 7 anjos as 7 A ira do Cordeiro2 é derramada sobre uma humanidade
trombetas finais para derramarem as 7 impenitente e rebelde
taças da ira do Elohim Todo-Poderoso:
(Apoc. 8:1-2, 6; 10:7; 16:1)
O 1º anjo toca a sua trombeta e verte Saraiva, fogo e sangue; grandes incêndios queimam 1/3
a 1ª taça (Apoc. 8:7; 16:2)
das árvores; uma chaga terrível sobre os que têm o sinal
da “besta” e que adoravam a sua imagem
O 2º anjo toca a sua trombeta e verte Grande “monte” cai no mar, destruindo 1/3 dos navios e
a 2ª taça (Apoc. 8:8-9; 16:3)
1/3 da vida marinha
O 3º anjo toca a sua trombeta e verte Uma grande “estrela” cai a arder sobre 1/3 dos rios e
a 3ª taça (Apoc. 8:10-11; 16:4-7)
fontes das águas tornando-as amargas e em sangue;
grande mortandade nos homens
O 4º anjo toca a sua trombeta e verte 1/3 da luz solar, da lua e das estrelas desaparece; os
a 4ª taça (Apoc. 8:12; 16:8-9)
homens são abrasados com calor e fogo; mesmo assim
blasfemam O Santo Nome de YHWH
O 5º anjo toca a sua trombeta e verte Demónios serão soltos do “abismo”3 e irão atormentar os
a 5ª taça – é o tempo do “1º ai” (Apoc. ímpios durante 5 meses, todos os que não têm o sinal de
8:13; 9:1-11; 16:10-11)
YHWH. Abadom/Apoliom (o “anjo” do abismo, o
“destruidor”) os guiará; haverá guerra no mundo.
O 6º anjo toca a sua trombeta e verte Exércitos irão contra Israel, com mais 200 milhões vindos
a 6ª taça – é o tempo do “2º ai” (Apoc. do Oriente. São soltos 4 anjos rebeldes (nações): o Rio
8:13; 9:12-21 passando por todo o Eufrates seca; 1/3 da humanidade é morta; três espíritos
Cap. 10, até 11:14; 16:12-16; Zac. de demónios congregam as nações para a batalha do
14:1-9)
grande dia do Elohim Todo-Poderoso, a de Armagedão;
armas nucleares, químicas, bacteriológicas e outras serão
usadas; grande destruição e morte; Jerusalém será pisada
durante 42 meses (1.260 dias); tempo para as duas
testemunhas profetizarem antes de serem mortas e depois
ressuscitadas ao fim de 3,5 dias.
O 7º anjo toca a sua trombeta e verte Dá-se a segunda vinda de Yeshua ao toque da 7ª
a 7ª taça – é o tempo do “3º ai”; as trombeta: “Está feito”. Os reinos deste mundo serão
últimas pragas (Apoc. 8:13; 10:1-11; entregues na mão do Rei Yeshua. Grande terramoto em
11:15-18;
14:14-20;
16:17-21; toda a Terra como nunca houve; cidades caiem; ilhas
Zac.14:1-15; Ezeq.38 e 39; Joel 3:9- desaparecem; saraiva do tamanho de um talento; os
14)
homens voltam a blasfemar contra YHWH; Babilónia, “a
grande prostituta” é destruída neste período. Yeshua, O
Rei, envolve-se na batalha final (Armagedão) e derrota
os Seus inimigos e de Israel. 2/3 dos habitantes de Israel
perecerão neste confronto: Zacarias 13:8-9.
Notas ao quadro acima:
a) Alguns dos símbolos referidos no livro de Apocalipse podem representar tipos de armas que irão
ser usados nos dias do fim, armas essas com um poder destruidor muito superior ao que o
mundo conheceu até hoje. Apocalipse 9:7 fala-nos de “gafanhotos”.
Já antes apontámos que não se deve confundir o tempo da “grande tribulação” desencadeada pelo
anti-Cristo e pelo falso profeta, pela qual todos passarão, tanto os obedientes como os desobedientes,
com o tempo da “ira do Cordeiro”. Enquanto os ímpios sofrerão a ira do Altíssimo, os fiéis estarão
protegidos – Salmo 91:4-11; 1.Tessalonicenses 5:8-9. Os rebeldes terminarão a sua existência bebendo
“do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira; e serão atormentados com
fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro”, conforme nos diz em Apocalipse 14:9-10.
3
Anjos rebeldes que há muito se encontram encerrados numa prisão, no abismo – ver Lucas 8:26-36;
2.Pedro 2:4; Judas 6.
2
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Pensamos que tais “gafanhotos” podem representar a multidão de anjos decaídos que serão
soltos do abismo onde têm estado presos ao longo dos tempos. Os santos serão protegidos
deste mal espiritual, uma vez que eles irão atacar somente os seres humanos que receberam o
“sinal da besta” – Apocalipse 9:1-11.
b) Lembremos que os 4 cavaleiros do livro de Apocalipse começaram a exercer a sua acção logo
após o desaparecimento dos apóstolos de Yeshua HaMashiach e que, até ao fim dos dias,
continuarão a exercê-la, i.e. até que venha O Glorioso Rei, Yeshua ben David, pois, como diz o
profeta Daniel (9:26): “até ao fim haverá guerra; estão determinadas as assolações”, o que
podemos comprovar através dos muitos registos históricos do passado e do presente, que nos
mostram que as guerras e as assolações não cessaram até aos dias de hoje.

Ora vem Adonai Yeshua ben David.
AlleluYAH
Vem abrir o nosso entendimento à força da Tua Palavra/Verdade.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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