Conteúdo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compreender a Profecia Básica Como o Primeiro Passo para os Eventos Atuais;
Formação da CIA - Dinheiro do Fascismo Coberto - Para Operações Clandestinas;
Fazer o Acordo pelo Poder do Vaticano;
O Chifre pequeno Identificado no Fim dos Tempos;
Vaticano II Moldando o Mundo Pós-Guerra;
O Emblema do Dragão;
MK-ULTRA a Guerra das Drogas e da Guerra Fisiológica;
Golpe da Guatemala;
Manuel Artime, um Exemplo de Espionagem Jesuíta;
9-11 no Chile;
Guerra Suja na Pátria do Papa;
Venezuela é a Terra do Papa Negro;
Guerra de Spellman no Vietnã ou Drogas em Sacos de Corpos?
Golpe Australiano que acabou com a Verdadeira Independência;
O Terror a Sangue Frio na Europa;
Ustashe na Europa;
Massacre de Waco;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O Muro cai na Europa;
Gary Webb;
9-11;
Campos de Papoulas;
Guantánamo;
Irã Contra Caso;
Tempestade no Deserto;
Expansão dos Poderes Presidenciais;
Denúncia;
Papa em Sessão;
Banco do Vaticano;
Trump Triunfante;
Profecias de Trump;
Dívida e Conquiste o Oriente Médio;
Golpe Contra a Primeira Emenda;
Você Consegue Discernir o Céu? Mudança Climática Unida;
Marca da Besta;
Corona vírus;
A vinda do Anticristo;
Comparando Evangelhos.

Quando o filho de Deus foi gerado, Ele era uma pessoa única e o amor
era o Pai, transmitindo a singularidade, a individualidade e a vida que
estavam Nele a Seu Filho. Quando Deus deu o Seu Espírito, era uma
terceira pessoa em Seu próprio direito, única e capaz de Se comunicar e
se expressar a milhões de pessoas ao mesmo tempo. Deus deu a Sua
divindade e essa singularidade de Deus é vista na diversidade da
humanidade. Deus nos criou para sermos únicos e livres. Liberdade de
consciência é um suporte para a livre expressão de quem estávamos
destinados a ser em Cristo. Somente através da luz da revelação da
Bíblia podemos realmente entender e imaginar o mundo ao nosso
redor, que de outra forma é uma névoa com seus muitos delírios e Deus
nos deu Sua previsão de espiar o futuro.
A base para verdadeiras interpretações da profecia, pois existem
muitas, é o evangelho em relação à lei de Deus, aquilo que é escrito
pelo próprio dedo de Deus e a única coisa escrita na Bíblia pelo próprio
Deus - a lei de Deus pela qual todo indivíduo é julgado pela vida eterna.
O padrão para o julgamento de que um homem ou mulher pode entrar
na vida eterna é uma mudança prática na vida que nasce do desejo do
coração de ser um com Deus. Sua lei é uma assinatura de Sua recriação
da mente no coração de homens e mulheres.
Enquanto olhamos para o trono de Deus, fica a arca da aliança no trono
de Deus. Uma aliança que Deus pode fazer com a humanidade para
restaurar o homem caído à imagem de Seu Filho.

No capítulo 2 de Daniel, Daniel, um jovem príncipe judeu exilado
no palácio do rei dos babilônios recebe a interpretação do sonho
do rei dos babilônios, que ele não conseguia se lembrar, mas o
incomodou. À imagem do homem, a história do mundo é
contada até o fim dos tempos e a criação do reino de Cristo.
Daniel explica o sonho Daniel 2:38 Tu és essa cabeça de ouro.

O profeta experimenta várias visões nas
quais esse esboço da história humana
continua sendo expandido. As visões
precedentes usam animais amalgamados
como representantes dos reinos,
conforme delineado em Daniel 2,
concentrando-se no chifre que surge da
quarta besta que tem dentes de ferro e
unhas de latão. Isto está descrevendo a
última potência mundial de Roma. De
Roma evoluiria esta igreja – a igreja de
Roma do pequeno chife. O chifre
pequeno pode ser facilmente
identificado hoje, desde o
desmembramento das profecias de
Daniel como o menor estado ou
município do mundo hoje chamado
chifre pequeno nas profecias de Daniel.

Uma combinação dos poderes vistos em Daniel 7: a boca do leão, os pés do urso, o corpo do
leopardo e os chifres do quarto animal são retratados como um animal que surge do mar em
Apocalipse, capítulo 13. É a besta que começa como a Babilônia como a cabeça e se transforma no
'império romano sagrado'.
Imagens da
prefeitura de
Nuremberga nos
dizem que os países
reformados da
Europa chegaram à
identidade dos
poderes aqui
descritos nas
profecias há muitos
anos.
O rei
Nabucodonosor da
Babilônia, seguido
por Ciro, o Grande
da Medo-Pérsia,
Alexandre, o
Grande da Grécia e
Júlio César de Roma
e de Roma o Chifre
Pequeno ou a Igreja
de Roma.

Apocalipse 13 E eu fiquei de pé sobre a areia
do mar, e vi uma besta subir do mar, tendo
sete cabeças e dez chifres, e sobre seus
chifres dez coroas, e sobre suas cabeças o
nome de blasfêmia.2 E a besta o que vi era
semelhante a um leopardo, e seus pés eram
como os pés de um urso, e sua boca como a
boca de um leão; e o dragão lhe deu seu
poder, seu assento e uma grande autoridade.

Se realmente tivermos o esboço certo da
profecia, poderemos ler os eventos
mundiais com referência a tudo o que
estamos vendo no mundo ao nosso redor
neste momento e fará todo o sentido.
Que oportunidade maravilhosa os
professores e educadores têm para ensinar
aos jovens a história moderna. Em seu
contexto real, tornou-se um estudo
fascinante.

Em Daniel, temos o foco em uma besta que se transforma em Roma. Isso é contra o exposto no livro
de Apocalipse e é descrito como um dos animais que ascendem do abismo. No entanto, este é um
dos três animais descritos em Apocalipse.
Ao entender o Apocalipse, que descreve três bestas que ascendem do abismo, chegamos a um
entendimento que descreve os conflitos atuais no mundo de hoje, descrevendo os conflitos do
mundo moderno e descrevendo a cadeia de eventos que podemos esperar até o final desta história
do mundo.
Eu sempre tive um conceito preciso sobre a vida e o mundo em que vivemos, graças aos meus pais
que me deram uma sólida educação cristã. Quando criança, eu acreditava que a América um dia se

mudaria para restringir a liberdade religiosa de acordo com a profecia bíblica e me perguntei como
seria esse dia. A era da informação e o trabalho de certos indivíduos, como Binney, Snowden e
muitos outros, realmente mudaram as coisas para descobrir o cenário mundial como ele realmente
é. 'O trabalho do povo de Deus é preparar-se para os eventos do futuro, que em breve os atingirão
com força ofuscante'.
Encontramos os capítulos do Apocalipse divididos pelo bem e pelo mal, a obra de Deus e a obra de
Satanás e dos animais. É a exposição total dessas verdades que abriria os olhos das pessoas e as
libertaria.
O Pictures @ 13 é uma descrição dos eventos ao nosso redor que descrevem Apocalipse 13 e estão
chegando a um rápido cumprimento. As profecias são de natureza espiritual e política, mas não
devemos ser participantes das atividades políticas do mundo, mas observadores e ativos nos
movimentos de Deus pelo amor e pela paz mundial, pois Ele ensinou e deixou seu testemunho de
como todos devem viver.
Por que a concentração na América? É aquele que a profecia aponta particularmente. Os EUA
também são o país cujo poder é porque Deus lhe deu uma bênção especial e, portanto, tem um
dever maior de cuidar do mundo.

Dinheiro para operações clandestinas

A história da humanidade e a natureza de quem ele é, é ilustrada na história
do Jardim do Éden, da serpente e da árvore da qual o homem decidiu
comer. É ilustrado ainda mais pelo primeiro filho de Caim, Caim, matando
seu irmão.
O que a Bíblia fornece em um capítulo é uma visão geral de uma riqueza de
conhecimentos para aqueles que vivem nessa época, mas muitas vezes
invisíveis porque optam por ignorar as escrituras. A Bíblia ilustra pureza e
corrupção através de duas mulheres simbólicas da igreja e faz essa
afirmação a respeito de uma dessas duas mulheres. Apocalipse 18:24 E nela
se achou o sangue dos profetas, e dos santos, e de todos os que foram
mortos na terra. Isso nos leva a descobrir quem está por trás da confusão encontrada no mundo
hoje. À medida que avança, isso não é um eufemismo.
Ap 13: 3 E vi uma de suas cabeças feridas até a morte; e sua ferida mortal foi curada; e todo o
mundo se admirou da besta. Os EUA dando ajuda a Roma.
As profecias da Bíblia são militares, como as trombetas do Apocalipse, políticas, dando-nos uma
visão geral das políticas entre nações e espirituais, revelando a luta religiosa pelo que é real e pelo

que são meias-verdades. As frases existem para nos abrir as chaves para o desenvolvimento de uma
riqueza de conhecimentos.
Wild Bill Donovan foi um herói de guerra nacional americano decorado com 2 corações roxos que
recebeu por sua bravura na primeira guerra
mundial. Em 1945, ele recebeu a ordem mais alta
de um civil do papa - a Ordem de São Silvestre - a
Grande Cruz dos Cavaleiros. Sua formação é
católica irlandesa.
Os americanos haviam decidido que era preferível
fazer alianças com os nazistas depois da derrota do
que a Rússia comunista. Suas simpatias e formação
"cristã" consideravam mais alinhados com o
fascismo do que os comunistas russos. Dinheiro e
recursos deveriam ser usados para ajudar a manter as unidades atrasadas na chamada operação
gladio para combater os comunistas usando espionagem para impedir o progresso comunista na
Europa. Sem dúvida, os comunistas eram ditadores cruéis, mas o que dizer do Oeste e o caminho
que seguiria tudo em nome da liberdade e da democracia?
O fim da Segunda Guerra Mundial talvez tenha sido um período de grande prosperidade e prazer no
Ocidente, mas teve um custo incrível.
Helliwell, da divisão sudeste da recém-formada CIA, teve uma ideia que apresentou a Wild Bill o
novo chefe fundador da CIA e ex-líder da OSS. Paul Helliwell como Donovan, que era advogado, era
advogado e banqueiro. Helliwell criou o Transporte Aéreo Civil e o banco do castelo Bahamas, para
quem ele era advogado, além de criar contas de 'ouro preto'. Helliwell chefiou o OSS antes que Wild
Bill substituísse essa posição sênior e ele estava "profundamente envolvido" no financiamento de
ações secretas. Na China, Helliwell havia ajudado Chiang Kai-shek, general do Exército Nacional
Chinês. Chiang Kai-shek vendeu cocaína a viciados em drogas para ajudar sua guerra contra os
comunistas e Helliwell forneceu remessas de cocaína ao general chinês. Paul Helliwell recebeu uma
medalha por seu serviço OSS na China. E. Howard Hunt era um jovem recruta para o OSS durante o
comando de Helliwell na China, que mais tarde viria a ser conhecido por suas memórias da
Guatemala, a Baía dos porcos e "Watergate".
Helliwell ("vendedores de óleo de cobra") se reuniu com
Donovan e Dulles (Allen Dulles era um diplomata
americano e advogado da divisão suíça de OSS durante a
Segunda Guerra Mundial que frequentou a Universidade
Católica de Princeton e chefiaria a CIA como o diretor
mais antigo até sua demissão) disse por que não fazemos
o que Chiang Kai-shek fez na China na luta contra os
chineses; podemos vender heroína para as comunidades negras da América, introduzindo-a nos
É interessante observar onde uma
pessoa é educada e o resultado
disso para guerra ou paz. Parece que
o homem se torna quase irracional e
desmoralizado por algumas formas
de universidade

clubes de jazz onde a maconha já é predominante. Com isso, a CIA teria dinheiro para suas
operações clandestinas ou especiais, sem prestar contas aos contribuintes americanos. Essas
operações realizadas em solo estrangeiro deveriam ser pagas com dinheiro de drogas ilícitas. O
dinheiro era para financiar um exército invisível. Lucas 11:52 Ai de vós, advogados! Poderíamos dizer
que os advogados desempenharam um papel significativo em muitas guerras e atividades políticas
de hoje?
A morfina foi produzida na Alemanha e,
devido ao seu vício, a heroína foi produzida. O
homem do óleo de cobra provavelmente
tomaria um copo de heroína entre seus
remédios. As empresas farmacêuticas
divulgaram uma vez morfina e heroína, que
vinham com agulha hipodérmica, para todos
os tipos de doenças físicas e mentais, desde a
abstinência do álcool ao câncer, depressão,
lentidão, tosse, resfriado, tuberculose e até a
velhice.
O Transporte Aéreo Civil já foi uma companhia
aérea nacionalista chinesa, podendo ser usado em uma viagem de ida e volta
em que armas foram deixadas na Birmânia e drogas carregadas no avião.
Ópio e suas operações, incluindo a guerra civil chinesa, a guerra do Vietnã, a
guerra da Coréia, para citar alguns.
O que podemos ver disso? As drogas usadas no mundo ocidental foram
usadas para financiar atividades terroristas que não foram rotuladas como
tais porque foram fundadas nos EUA. Zacarias 5: 8 E ele disse: Esta é a
maldade. 'Jesus está sempre pronto para ajudar a libertar as pessoas do mal',
diz o Papa Francisco. Os militares do Segundo Mundo realmente morreram
por esse tipo de resultado?

A CIA é uma organização muito elite de pessoas
relacionadas a agências de notícias, banqueiros,
barris de petróleo e escritórios de advocacia com
pessoas como Rockefellers, Carnegie, DuPont e
empresários de Wall Street. A CIA conquistou
nomes como "Agência de Inteligência Católica" e
"Católicos em Ação", com um grande número de
católicos que atuaram como diretores da agência. A
CIA estabeleceu uma mesa do Vaticano em 1950 e
estava pagando 20 milhões por ano ao Papa sem o
conhecimento do povo americano. É formado para a
eliminação da soberania americana e para a
formação de um governo mundial sob o controle de
Roma. Roma percebe que os EUA são um dos
componentes mais significativos da Nova Ordem
Mundial.

O Donovan já tinha contatos extensos dentro da Igreja. Ele era amigo do cardeal Francis Spellman,
de Nova York, um dedicado anticomunista. O cardeal Spellman atuou como contato de Donovan
com outros católicos, incluindo um delegado apostólico em Washington que prometeu relatórios de
inteligência de diplomatas católicos na Europa e no Japão. Donovan também

trabalhou com um padre dominicano belga, padre Felix Morlion, para montar uma operação de
espionagem católica na Europa chamada Pro Deo. O OSS foi fechado em 1945, mas a inteligência dos
EUA e a Igreja Católica continuaram fortemente conectadas. Os Estados Unidos e um país em que com a recente exceção da Suprema Corte - os católicos nunca dominaram os mais altos cargos.
Apenas um dos 44 presidentes dos EUA é católico. O primeiro e único vice-presidente católico é o
atual, Joe Biden. Antes de John Kerry, o último secretário de Estado católico era Alexander Haig, que
deixou o cargo em 1982. Os católicos são uma raridade em outras posições de destaque, como o
secretário de Defesa. Por outro lado, três dos últimos cinco diretores da CIA são católicos: Michael
Hayden, Leon Panetta e o atual diretor, John Brennan. Olhando para trás, vários católicos lideraram
a agência em períodos críticos durante a Guerra Fria. (Não havia diretores católicos nos anos 90.)
Alguns dos diretores mais influentes da história da CIA foram católicos - homens como Walter Bedell
Smith, John McCone, William Colby e William Casey. Eles não eram apenas católicos casuais. Eles
eram frequentadores de missas devotos - em muitos casos, membros de grupos como os Cavaleiros
de Malta. 'Por que os católicos prosperam na CIA Robert Wargas 5 de maio de 2016
(A heroína era a única droga que a CIA usava, também a cocaína na América do Sul em países como
a Bolívia no início dos anos 70, lavada pelas empresas do Vaticano no Panamá e nas Bahamas.)
Mussolini: O fascismo é uma religião. O século XX será conhecido na história como o século do
fascismo.

Mussolini fez um acordo com o Vaticano por votos em troca de dinheiro e auto autonomia com o
papado em 1929, mas em 1945 ele foi executado e o comunismo estava ameaçando a Itália. Para o
papa estava muito perto de casa para a Itália cair nas mãos dos comunistas. O Papa encontrou-se
com as Pictures@ 13 O mundo real que nos cerca dívida e conquista o mundo Efésios 6:12 Porque
lutamos contra principados, contra poderes, contra os governantes das trevas deste mundo, contra
a iniquidade espiritual em lugares altos. Ao entender que parte do Apocalipse, que descreve as
bestas que sobe do poço sem fundo, é entender um esboço de nossos conflitos do mundo moderno
e a cadeia de eventos que podemos esperar até o fim da história deste mundo e prever com
precisão. Cada animal é claramente

Identificado, mas um é identificado mais que os outros (na verdade, sete vezes no mesmo período,
além de muitas outras marcas de identificação para nos fazer sentar e prestar atenção), como
encontrado no
primeiro capítulo
de Apocalipse13
e na segunda
metade de
Apocalipse 13.
um segundo
animal com
chifres em forma
de cordeiro que
dá poder ao
primeiro animal.
Aqui falamos
sobre a união das
duas bestas de Apocalipse 13 e como elas se tornam uma força dominante em todo o mundo e, no
entanto, poucas no mundo entendem essa história oculta em sua perspectiva correta. No entanto,
isso não é novidade, mas o esboço que devo seguir é de mais de 100 anos de interpretação profética
por uma igreja mundial de um mandamento que mantém as pessoas. As pessoas precisam saber em
que mundo foram trazidas e a natureza de quem são e para o que são chamadas a se tornar. Existem
muitas vítimas no mundo hoje. João 17: 14,15 Eu lhes dei a tua palavra; e o mundo os odiou, mas eu
não oro para que você os tire do mundo, mas para que os guarde do mal do mundo. A idéia aqui não
é coletar todas as evidências sobre os eventos pós-Segunda Guerra Mundial, como muitos outros
fizeram essa pesquisa ou forneceram informações ocultas. Em vez disso, é direcionar o leitor para a
imagem geral de quem está por trás do quebra-cabeça. A realidade é que há tanto Donovan em
1945, quando a CIA estava em sua infância para discutir a Operação Gladio e, por isso, foi acordado
permitir que os fundos da CIA fossem captados pelo banco do Vaticano. Gladio representou
apropriadamente o nome da espada curta do soldado romano usada na batalha. É realmente
representativo de Roma após a cura mortal da ferida como um cumprimento de Apocalipse 13: 3. O
Gladio ficou atrás das unidades após a Segunda Guerra Mundial, que incluía criminosos de guerra
alemães que eram usados como milícias para combater o avanço comunista na Europa, financiado
pelos vencedores americanos e apoiado pela igreja de Roma. Isso significa que o Vaticano executaria
sua missão política através de uma aliança americana. Lembre-se de como nos últimos tempos
houve escândalo no banco, mas os detalhes permaneceram um pouco confusos quando se tratava
de relatórios. Grupos de células da Operação Gladio tornaram-se organizações terroristas que
executariam clandestinos
operações e culpar os regimes comunista e socialista de esquerda. Operações terroristas com
bandeira falsa marcariam a história do pós-guerra.

Zacarias 5:10 Então eu disse ao anjo que falava comigo: Para onde carregam a efa? 5:11 E ele me
disse: Para edificar uma casa na terra de Shinar, e ela será estabelecida e assentada ali sobre sua
própria base.
Shinar significa 'Babilônia que representava a sede da religião falsa ou de uma medida falsa'. Os
ensinamentos do mundo foram influenciados por sua doutrina, comércio, espionagem e guerras. A
mulher com sua iniquidade e idolatria é removida da Terra Santa para a Babilônia.
Para distribuir as drogas, é necessária uma rede, e a máfia a escolha óbvia usando os padres para
transferir dinheiro para o banco do Vaticano. É interessante notar que o início do banco do Vaticano
foi em 1942. A quantidade de dinheiro gerida pelo banco por causa dos bilhões em dinheiro de
drogas exigia muitos bancos, como o Castle Bank & Trust em Miami e Ilhas Cayman, embora
Helliwell e Nugan Banco na Austrália. A CIA eram homens ricos como banqueiros e advogados. O
Vaticano sendo seu próprio estado soberano e trabalhando de uma maneira particular era uma
maneira perfeita de esconder as fontes financeiras da CIA, por um tempo, de qualquer maneira.
Luciano sortudo da máfia que atuou em
Luciano sortudo da fama da máfia, foi empregado
pela CIA para a distribuição de heroína e outras drogas
para financiar operações clandestinas

dar informações aos aliados na guerra era o homem que chefiava essa linha de trabalho

O artigo a seguir tem a dizer sobre o Instituto para as
Obras Religiosas ou o Banco do Vaticano: “A Segunda
Guerra Mundial também desempenhou um papel enorme
na criação do Banco do Vaticano, bem como o poder único
que ele possuía. Como os Aliados impuseram restrições às
contas bancárias, ficou mais difícil movimentar dinheiro.
Nogara criou o banco, chamado Instituto de Obras
Religiosas, em 1942 para evitar que as transações
financeiras fossem rastreadas pelos bancos ocidentais. Por
residir na Cidade do Vaticano, estava isento de
todas as restrições de guerra e se tornou "o
melhor banco offshore do mundo". Os esquemas
financeiros mais loucos que o Banco do Vaticano
tentaram encobrir. STEPHANIE YANG 28 DE
FEVEREIRO DE 2015

O Vaticano joga de todos os lados como na
guerra, escalando guerras, sempre
desenvolvendo seu poder com o lado vencedor
até que, em Apocalipse 18, vemos a mulher
representando a igreja tendo o controle final.

Acima do banco do Vaticano. A CIA tinha assento
no Vaticano e usava seu banco para seus
propósitos e mantinha documentos militares
norte-americanos de alta classificação, inclusive
nuclear, sob seus cuidados, o que foi revelado em 2007 no processo do holocausto Alperin vs
Vatican Bank. Debaixo do pátio da pinha, fica a biblioteca do Vaticano e um abrigo nuclear.

O agente da CIA diz que o povo americano é o principal alvo de suas mentiras.

Ralph McGehee, ex-homem da CIA aposentado com
as recomendações da CIA em 1977, diz-nos algo sobre
a natureza da besta. C A CIA não é agora nem nunca
foi uma agência central de inteligência. É o braço de
ação secreta dos consultores de política externa do
presidente. Nessa capacidade, ele derruba ou apoia
governos estrangeiros enquanto informa "inteligência"
justificando essas atividades. Ele molda sua
inteligência, mesmo em áreas críticas como a capacidade de armas nucleares soviéticas, para apoiar
a política presidencial. A desinformação é uma grande parte de sua responsabilidade pela ação
secreta, e o povo americano é o principal público-alvo de suas mentiras. 'Inside the Company: diário
da CIA publicado em 1974 pelo governo dos EUA. O governo dos EUA tomou medidas judiciais para
censurar o livro antes da publicação.

O pequeno chifre é o foco das profecias de Daniel e Apocalipse

Em Daniel, o papado é descrito como o 'pequeno chifre' e, por ser o menor estado ou país do
mundo, exige o poder de outro país para travar suas guerras. Esse poder tornou-se obviamente
óbvio depois que o livro de Daniel foi retirado do selo em 1843-1844 e o Vaticano recebeu sua
propriedade em 1929, cumprindo as profecias de Apocalipse 13: 3 e 17: 8,11. Em Apocalipse 13, a
Bíblia nos mostra que as duas bestas juntas por causa da aliança que o papado faz com a besta
com chifres de cordeiro descrevendo os EUA com seus primórdios protestantes, trazem o cenário
final de sanções que levam a um tempo em que alguém não deve ser capaz de comprar e vender, a
menos que recebam. Apocalipse 13 é um capítulo que descreve as ações de duas bestas - uma do
mar com água representando nações e povos Apocalipse 17:15, com todos os atributos das bestas
encontradas em Daniel 7 para descrever o papado e a segunda besta da terra. chifres de cordeiro,
mas falando como um dragão para descrever os EUA.

Pois leva para si a mesma mentalidade que o papado. É nesse contexto que o papado se torna
poderoso, pois seu poder é restaurado
por meio de sua aliança com a América
protestante.
Apocalipse 13: 4 Quem é semelhante à
besta? quem é capaz de fazer guerra
com ele? Quem realmente está por
trás do profundo estado dos EUA
hoje? Não existe outra fera como esse
corpo político religioso. Outras nações
lutam nas guerras do papado gastando
seu dinheiro em armas enquanto ela
lucra com a força de outras nações,
levando à destruição final dessa nação,
como na revolução francesa.
Uma linha do tempo profética foi dada
para a besta papal e é mencionada 7
vezes para denotar sua importância. A
linha do tempo não indica o tempo de
sua regra absoluta, como alguns
declararam incorretamente, mas desde
a infância, quando sua autonomia lhe
foi dada pela primeira vez, até que a
autonomia foi tirada por Napoleão, conforme mostrado na ilustração à direita.

Vaticano II

O Vaticano II foi um grande evento com '2.000 e 2.500 bispos e milhares de observadores, auditores,
irmãs, leigos e leigas em quatro sessões na Basílica de São Pedro entre 1962 e 1965.' O evento mais
significativo do século passado foi provavelmente o Vaticano II, onde o papa e os jesuítas criaram
um modelo para avançar no domínio do mundo. Esse era sempre o objetivo da igreja, mas dentro da
igreja, especialmente os jesuítas, o braço militar da igreja. Muitos católicos tradicionais estão
chateados com a direção do papa atual, dizendo que ele não é um papa, mas tudo o que ele está
fazendo é entregar o modelo do Vaticano II à igreja e ao mundo com o objetivo de dominar o
mundo.

"Os ataques contra o Papa Francisco na igreja hoje" são "uma
luta entre aqueles que querem a igreja sonhada pelo Concílio
Vaticano II e aqueles que não querem isso", afirmou Arturo
Sosa, Superior Geral dos Jesuítas. Foreign Press Association
em Roma em 16 de setembro de 2019.
Nos conselhos John Courtney Murray, um padre jesuíta
focado na liberdade religiosa e no estado democrático
moderno no documento 'Dignitatis humanae' desenvolvido a partir da encíclica São João XXIII 'Paz
na Terra', o objetivo obviamente era nos países ocidentais, particularmente nos Estados Unidos. por
causa de sua constituição baseada na liberdade religiosa e separação de igreja e estado. O Vaticano
lutou contra o governo dos EUA desde a sua fundação, baseada na separação entre igreja e estado,
pois odiava a liberdade religiosa em seu verdadeiro sentido. De maneira típica, o Vaticano apresenta
liberdade religiosa para a fé através da legislação para a igreja pelo Estado e foi isso que motivou a
inquisição. É interessante notar que Murray construiu a declaração inter-religiosa de paz mundial de
1943 após a Segunda Guerra Mundial. Murray também promoveu um acordo constitucional próximo
entre o estado alemão restaurado e a igreja, com os impostos sendo direcionados para suas
instituições.

Então, em 2019, o que esses dois líderes Greta e Trump
estão entregando? Encíclicas papais!

No Vaticano II, houve também a convocação de
missionários, diálogo inter-religioso para fortalecer o
relacionamento com outras fés. O Papa Francisco chama de
'proselitismo um pecado grave', mas por que ele se safa
desse absurdo? Porque ele conquistou o coração dos
homens para fazer algo não racional parecer razoável.

"E o dragão lhe deu seu poder, assento e grande
autoridade" Apocalipse 13: 4
1 Dragão na crista papal. 2,3 Dragão no túmulo do Papa
Gregório VIII 4 Dragão na entrada da basílica de St Peters 5
Dragão na igreja Mary Majora Roma 6 Fonte do dragão
Villa d'Este na Itália

Drogas e guerra psicológica

Operação MK-ULTRA ‘Financiada em parte pelas fundações Rockefeller e Ford, a pesquisa inclui
propaganda, lavagem cerebral, relações públicas, publicidade, hipnose e outras formas de
sugestão.”
O MK-ULTRA é uma continuação do que começou
nos campos de concentração japoneses e nazistas,
contratando alguns dos mesmos vivissecionistas
inimigos (cirurgia realizada em um animal vivo para
fins experimentais) e torturadores com centros de
detenção no Japão, Alemanha e Filipinas. MKULTRA, em outras palavras, é aquele que começou
como 'clipe de papel da operação'. A CIA iniciou
experimentos mentais em 1953, liderados pelo Dr.
Sidney Gottlieb, conhecido como "Feiticeiro Negro",
que continuou até 1973. Gottlieb comprou todos os
suprimentos de LSD e os levou para os EUA para experimentação da CIA, levando à cultura do LSD
nos anos 60. . Ele queria criar uma maneira de assumir o controle da mente das pessoas e percebeu
que era um processo de duas partes ...... Primeiro, você tinha que explodir a mente existente.
Segundo você tinha que encontrar uma maneira de inserir uma nova mente naquele vazio
resultante. Não chegamos muito longe no número dois, mas ele trabalhou muito no número um.
"Gottlieb veria quanto LSD ele poderia alimentar um homem até perder a cabeça. Em uma reunião
com os agentes da CIA, Gottlieb foi o líder. agentes bebem, incluindo a bebida de Frank Olsen com
LSD, que levou à sua morte vários dias depois. "O acidente mais eficiente, em simples assassinatos, é
uma queda de 75 pés ou mais sobre uma superfície dura".
Muitos anos depois, a morte de Olen resultaria na investigação de 1975 e na exposição do MK Ultra
nos mais altos níveis do governo e no encerramento do programa, no entanto, o trabalho de
Gottlieb continuaria. Olsen era um bacteriologista cujo trabalho incluía o uso de antraz em aerossol.
Outras toxinas biológicas desenvolvidas sob Gottlieb incluem tularemia, brucelose, varíola,
tuberculose e encefalis eqüino.
Muitos adventistas do sétimo dia também foram experimentados durante esse período como
participantes dispostos e objetores de consciência na 'Operação whitecoat'.
Hipnose, tortura e tratamento de choque elétrico, juntamente com drogas como LSD, psilocibina,
mescalina, cocaína, AMT e DMT, foram usados em prisioneiros dispensáveis no exterior para
controle da mente, coleta de informações e tortura ficológica. Hospitais, prisões e universidades
Foram usadas para desavisados cidadãos dos EUA para pesquisar condições como esquizofrenia
usando drogas. Gottlieb desenvolveu várias maneiras de usar toxinas biológicas para assassinatos,
incluindo Castro, Abdul Karim Kassem, do Iraque, Patrice Lumumba, do Congo.
A condução psíquica era um procedimento financiado pela CIA nas décadas de 1950 e 1960 através
do Dr. Cameron no Canadá, usando mensagens de áudio repetidas continuamente para alterar seu

comportamento. Ao mesmo tempo, foram administrados medicamentos paralíticos musculares ou
LSD e terapia eletroconvulsiva (ECT). A intenção era desmembrar a personalidade do sujeito.
Fort Detrick Maryland na foto à direita, onde muitas das experiências da CIA ocorreram, incluindo
experiências com armas biológicas. A Convenção sobre Armas Biológicas (BWC) negociou nas Nações
Unidas um fórum de desarmamento a partir de 1969, que entrou em vigor em 26 de março de 1975.
Em 2019, Fort Detrick, o Centro Nacional de Inteligência Médica da CIA foi fechado por 6 meses
antes do surto de corona vírus. O surto de Corona vírus que parou o mundo teve um momento
incrível para o que as pessoas estavam avisando como uma grande depressão esperada. Agora, Fort
Detrick está liderando a corrida para encontrar uma vacina contra o corona vírus, que alguns
sugeriram como fonte do surto, mas isso não está confirmado.
O edifício 470 ou “a Torre”, ou “Torre do Antraz” foi
demolido em 2003. Apenas sete dias após os ataques
terroristas de 11 de setembro de 2001, foram enviadas
cartas com esporos mortais de antraz para empresas de
mídia e escritórios do congresso, matando 5 pessoas ao
inalar antraz. das cartas que abriram e outras 22 foram
infectadas. Foi considerado um trabalho interno por
causa da variedade de antraz usada por Ames. Bruce E.
Ivins foi apontado como suspeito, um dos principais pesquisadores de biodefesa, mas cometeu
suicídio em 2008, sem haver evidências circunstanciais completas, mas todos os dedos foram
direcionados a Fort Detrick desde a época dos ataques. Fort Detrick, Maryland, é o campo de
limpeza para informações classificadas e análises relacionadas ao surto de corona vírus. Simulações
pandêmicas são realizadas há vários anos. Em outubro de 2019, maio de 2018, janeiro de 2015 e
junho de 2001. "As pessoas que espalharam intencionalmente o Corona vírus podem enfrentar
acusações criminais sob as leis federais de terrorismo. Como o coronavírus parece atender à
definição estatutária de um 'agente biológico' ... esses atos podem potencialmente implicar os
estatutos relacionados ao terrorismo da Nação", procurador-geral Jeffrey Rosen.
“Ao contrário do antraz ou da varíola, a gripe está disponível, pode ser aerossolizada, o período de
incubação é curto e a inoculação não protege você durante esse período ... Além disso, se uma
epidemia começar, pode parecer natural porque a gripe acontece todos os anos. A mortalidade por
influenza somente nos EUA é muito mais do que o estimado anteriormente - provavelmente 90.000
anualmente, em vez dos 20.000 relatados - depois que o efeito no coração é levado em
consideração”. 1 de setembro de 2003 a gripe será a próxima arma biológica? Marilynn Larkin Lancet

Que princípios gerais e coisas específicas podemos aprender com
isso
• Satanás tem seus agentes que trabalham de acordo com o
princípio, justificam os meios e são uma organização de
furtividade
• A cultura de drogas do Ocidente foi o resultado da atividade da
CIA
• Não seja voluntário em experimentos com drogas, pois você
não sabe quem realmente está por trás disso
• As armas biológicas são facilmente fabricadas, embora exista
um acordo assinado entre as Nações Unidas, evidente no
incidente com o antraz em 2001.
• Que o desenvolvimento contínuo dessas armas está sob o
disfarce de pesquisa e trabalho para o bem comum
• A CIA aprendeu com o passado e trabalha com maior eficiência na cobertura de seus folhetos

“Vi que os poderes da terra agora estão sendo abalados e que os eventos vêm em ordem. Guerra e
rumores de guerra, espada, fome e peste são os primeiros a sacudir o ... então a voz de Deus
sacudirá o sol, a lua e as estrelas, e também a terra.”

“Satanás está exercendo seu poder. Ele varre a colheita madura, e a fome e a angústia se seguem.
Ele transmite ao ar uma mancha mortal, e milhares perecem pela peste”.

Observe que isso indica que os eventos estão em
ordem. O homem é inspirado por Satanás; guerra,
destruição por espada e explosivos e depois fome e
pestilência. Então, onde vemos isso? Todos
relataram o vírus Ebola começando na Serra Leoa e
depois se espalhando pela Libéria e como as
Nações Unidas e os EUA estavam competindo por uma vacina. O verdadeiro problema não são os
vírus escondidos na selva e quando o homem limpa a selva e as pessoas se tornam
Contaminado como as notícias relataram, mas é a natureza, essa é a maneira de Deus lidar com a
sujeira. Uma guerra civil desde os anos 90 com o canibalismo, meninos soldados lutando e

matando e usando heroína, esgoto nas ruas, nenhuma higiene básica com fezes na praia e esgoto
que corre nas ruas. Aqui temos imagens de meninas com seus membros arrancados da guerra civil
em Serra Leoa. A causa do problema é a guerra para controlar as minas de diamantes de
multinacionais como a Grã-Bretanha e outros em um país com pobreza em que as empresas
exploram um país e não devolvem nada em troca.

Golpe de Guatemala

“Nas décadas de 1950 e 1960, a CIA deu apoio econômico a muitas atividades promovidas pela igreja
católica, de orfanatos a missões. Milhões de dólares a cada ano foram dados a um grande número de
bispos e monsignores. Um deles foi o cardeal Giovanni Battista Montini (que se tornou o papa Paulo
VI)” David Yallop, em nome de Deus: uma investigação sobre o assassinato do papa João Paulo I, 1984.
P108
O aliado mais forte dos americanos em sua luta contra os regimes socialistas é a igreja católica. A CIA
entrou em contato com o cardeal Spellman por sua guerra psicológica contra Árbenz na Guatemala.
Juan Jacobo Árbenz Guzmán, conhecido como Árbenz, era um oficial da Guatemala que foi o segundo
presidente democraticamente eleito da Guatemala de 1951 a 1954 até que os EUA decidissem o
contrário.
“Nós, marxistas, teremos que lutar lado a lado na América Central com marxistas que não acreditam
em Deus para reformar uma nova sociedade social... um modelo centro-americano puro” Os Jesuítas
de Malachi Martin p19. Isso se tornou uma declaração importante à luz do mundo em mudança, com
o papado planejando instalar um sistema mundial marxista sob o nome de capitalismo inclusivo.
Vemos isso em pleno andamento desde a crise do coronavírus.
Em 1953, Allan Dulles, o diretor das agências recruta E Howard Hunt como chefe de propaganda para
expulsar Ardenz. "Recebemos a aprovação do cardeal Spellman para prosseguir com isso e eu não
pretendo traçar

As linhas de autoridade dentro da igreja católica. Como eles obtêm as informações que obtêm. Eu
sempre disse de maneira admiradora que os jesuítas formaram o maior
serviço de inteligência do mundo e sempre o fizeram.” A estratégia jesuíta
de tensão é criar guerra entre os lados opostos e entrar como o
pacificador. "Não houve crime muito grande para eles cometerem,
nenhum engano muito básico para praticar, nenhum disfarce muito difícil
para eles assumirem."
A engenharia do consentimento é a própria essência do processo
democrático, a liberdade de persuadir e sugerir. - (Edward L. Bernays, "A
Engenharia do Consentimento", 1947)
O trabalho de Edward Bernays (austríaco americano), incluindo livros com
os títulos: Crystallizing Public Opinion (1923) e Propaganda (1928), ajudou a
definir como os negócios eram conduzidos e a guerra também deveria ser
conduzida pela engenharia do consentimento do público americano.
Trabalhando para a United Fruit com mais de US $ 100.000 por ano, tornou-se
do interesse de Bernay aconselhá-los a pressionar o governo e o congresso de
petições. Bernays citou a doutrina de Munroe como um motivo de
intervenção. A doutrina de Monroe era o ideal que os EUA mantinham até a
Segunda Guerra Mundial em termos de multilateralismo e não intervenção, a
menos que houvesse ameaça à pátria e fosse nomeado em homenagem ao
Presidente Munroe. No entanto, como a maioria das coisas, isso foi reinterpretado ao longo do
caminho, pois hoje a constituição dos EUA está sob reinterpretação, que é a própria essência do
favor dos EUA aos olhos de Deus. (Agora, por que eu diria isso somente sobre este país e não sobre
outros. Este é o local de nascimento de um mandamento para manter as pessoas, um mandamento
para manter a igreja - os guardadores do sábado - a Igreja Adventista do Sétimo Dia. João 14: 21-23
Aquele que tem o meu mandamentos e os guarda, ele é o que me ama; e quem me ama será amado
por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele.23 Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém ama
mim, ele guardará minhas palavras; e meu Pai o amará, e nós iremos a ele e faremos nossa morada
com ele. Apocalipse 22: 14 Bem-aventurados os que fazem seus mandamentos, para que tenham
direito à árvore de vida, e pode entrar pelos portões da cidade.) Bernays também usou contatos da
mídia para influenciar o que se desenvolveria no cupê guatemalteco. Outro ponto de interesse foi
que ele divulgou as ideias de seu tio Freud com as suas, organizando ao mesmo tempo a publicação
do trabalho de Freud nos EUA.

A reinterpretação da doutrina Munroe de sua intenção original mudou com a Segunda Guerra
Mundial de isolacionista para interferência, permitindo-se, assim, ser um instrumento de Roma com

a formação da CIA que nunca deveria existir, encabeçada pelos cavaleiros de Roma e em conluio por
troca de finanças e inteligência.
‘Em breve, o público será incapaz de raciocinar ou pensar por si próprio. Eles só poderão papagaio as
informações que receberam nas notícias da noite anterior. 'Zbigniew Brzezinski
“A teoria da mente que controla a mente foi originada por Satanás para se apresentar como o
principal trabalhador, para colocar a filosofia humana onde deveria estar a filosofia divina. De
todos os erros que estão encontrando aceitação entre os professos cristãos, nenhum é um engano
mais perigoso, não há mais certeza de separar o homem de Deus, do que isso. Por mais inocente que
possa parecer, se exercido sobre os pacientes, tenderá à sua destruição, não à sua restauração. Abre
uma porta através da qual Satanás entrará para tomar posse da mente que é deixada para ser
controlada por outra pessoa e da mente que controla.” - CBV 243 (1905).
Bernays: "Se você pode influenciar os líderes, com ou sem a cooperação consciente deles,
automaticamente influencia o grupo que eles influenciam". “Em sua autobiografia de 1965, Bernays
relembra um jantar em sua casa em 1933, onde
Karl von Weigand, correspondente estrangeiro dos jornais Hearst, antigo tradutor da Europa e
recém-retornado da Alemanha, estava nos falando sobre Goebbels e seus planos de propaganda
para consolidar o poder nazista. Goebbels mostrara a Weigand sua biblioteca de propaganda, a
melhor que já vira.

Goebbels, disse Weigand, estava usando
meu livro Crystallizing Public Opinion
como base para sua campanha
destrutiva contra os judeus da
Alemanha. Isso me chocou. ...
Obviamente, o ataque aos judeus da
Alemanha não foi uma explosão
emocional dos nazistas, mas uma
campanha deliberada e planejada.”
Quando Lúcifer aparece, está em um
terno bem vestido e com uma língua
prateada?

Eles pegaram nossa capacidade nuclear e a transformaram na arma mais horrível que o mundo já
havia testemunhado. E estamos vendo um momento atômico da ciência da computação ... Seu
alcance é ilimitado ..., mas suas salvaguardas não! É através do uso de novas plataformas e
algoritmos construídos sobre esses recursos que eles podem mudar nosso comportamento. Em
alguns casos, eles são capazes de prever nossas decisões e também levá-las a diferentes
resultados. E agora essas instituições, tanto comerciais quanto governamentais ... a estruturaram
e entrincheiraram até o ponto em que agora se tornou o meio mais eficaz de controle social na
história de nossa espécie. 'Edward Snowden
‘Em breve, o público será incapaz de raciocinar ou pensar por si próprio. Eles só poderão papagaio as
informações que receberam nas notícias da noite anterior. 'Zbigniew Brzezinski
1 Timóteo 4:16 Olha para ti e para a doutrina; continua
neles; pois, fazendo isso, salvarás a ti mesmo e aos que te
ouvem. Os ensinamentos que possuímos são importantes
para nossa salvação. Deus liderou Seu povo e, em seguida,
deu a Seu filho um exemplo de como se comportar, como
adorar e em que dia adorar, para que ninguém possa ter
uma desculpa, mas ainda assim não entendemos! A
ideologia dos EUA estava sendo revertida para se tornar o
que conhecemos - o complexo industrial militar. Um animal de guerra que nunca para e incita suas
próprias idéias e vontade.
Várias centenas de registros foram lançados pela CIA em 23 de maio de 1997 sobre seu
envolvimento no golpe de 1954 na Guatemala. Eles refletiram o sentimento da Administração
Truman sobre o governo de Arbenz, eleito em 1950, que continuaria um processo de reformas
socioeconômicas que a CIA desdenhosamente se refere em seus memorandos como "um programa
intensamente nacionalista de progresso colorido pelos delicados e ante estrangeiros". complexo de
inferioridade da 'Banana Republic'. Os relatórios da CIA e da IC tendiam a apoiar a visão de que a
Guatemala e o regime de Arbenz estavam rapidamente caindo sob o domínio do comunismo. O DCI
Walter Bedell Smith ... acreditava que a situação pedia ação. Sua avaliação foi que, sem ajuda, a
oposição guatemalteca permaneceria inepta, desorganizada e eficiente. Os elementos
anticomunistas - hierarquia católica, proprietários de terras, interesses comerciais, sindicato dos
ferroviários, estudantes universitários e exército estavam preparados para impedir a adesão
comunista ao poder, mas eles tinham pouco apoio externo.”]
A operação PBSUCCESS foi lançada pelos EUA usando esforços de sabotagem, deserção, penetração
e propaganda” para derrubar o governo e as forças armadas da Guatemala.

Árbenz foi o segundo presidente eleito democraticamente, por isso não era um país comunista,
mas um país democraticamente eleito

Os americanos tinham o controle da agricultura por meio de uma empresa de alimentos unida na
Guatemala para vender para os Estados Unidos e a Europa. A reforma agrária de Arbenz era
nacionalizar terras para os pobres e isso incluía terras mantidas pela empresa de alimentos unida,
uma empresa americana
Os EUA também tinham quase total controle das ferrovias e telecomunicações da Guatemala
Os elementos antissocialistas - a hierarquia católica, proprietários de terras, interesses comerciais, o
sindicato dos ferroviários, estudantes universitários e o Exército estavam preparados para impedir
uma 'adesão comunista ao poder'.
Os EUA devem colocar o povo americano de lado para justificar seu envolvimento, portanto, o
governo dos EUA sancionou uma mídia falsa criada e para fazer falsas alegações de laços comunistas
guatemaltecos. O governo dos EUA criou um falso centro de mídia para espalhar suas afirmações
comunistas aos meios de comunicação públicos e os repórteres foram direcionados àqueles com
sentimento antigovernamentais.
De Honduras, os EUA enviaram um pequeno bando de mercenários e, quando isso falhou, a CIA
enviou seus próprios aviões e homens para bombardear a capital.
A Igreja Romana, depois de ser sancionada pelo cardeal Spellman, usou sua inteligência para chamar
o povo a se levantar. Mario Casariego e Acevedo, cardeal espanhol da Igreja Católica, apoiaram o
novo regime depois de Arbenz, servindo como arcebispo da Cidade da Guatemala de 1964 até sua
morte. Foi elevado ao cardeal em 1969 e teve de viajar com dois guardas armados ao lado de seu
veículo. . Centenas de leigos e padres sem sucesso pediram sua renúncia.
Há uma revolta entre os militares. O Presidente Nixon recebe evidências falsas de material
comunista na derrubada. Investigações dos EUA mostraram que essa operação falhou e foi realizada
em interesses puramente americanos.
Após a campanha, a CIA enviou um punhado de agentes à Guatemala para reunir e analisar
documentos do governo que, entre outras coisas, encontrariam evidências que sustentariam a
crença da CIA de que a Guatemala era um Estado fantoche soviético em ascensão, em uma operação
que era conhecido como Operação PBHISTORY. Apesar de acumularem mais de 150.000 páginas,
eles encontraram muito pouco para substanciar a premissa principal da invasão. '

Desde então, pelos 30 anos seguintes, o país foi atormentado por líderes fascistas que eram
fantoches americanos. Os camponeses perderam seus direitos à terra e os camponeses foram
massacrados e os opositores políticos torturados. Suspeitas de insurgência foram torturadas por
vários meios, como facadas, queimadas vivas, estranguladas. As pessoas foram massacradas aos
milhares tanto que ao mesmo tempo era difícil acompanhar o enterro. Entre os anos de 1954,

quando Arbenz renunciou até 1990, "mais de 100.000 civis foram assassinados pelos sucessivos
regimes militares". O relatório Hoover de 1954 diz o seguinte: “Está claro que estamos diante de um
inimigo implacável cujo objeto declarado é a dominação mundial. Não há regras nesse jogo. As
normas de conduta humana até então aceitas não se aplicam. Para que os Estados Unidos
sobrevivam, conceitos de jogo limpo de longa data deve ser reconsiderado. Precisamos aprender a
subverter, sabotar e destruir nossos inimigos por métodos mais inteligentes, sofisticados e eficazes
do que aqueles usados contra nós.” A que é que isto soa? Era um princípio fundamental da ordem
(jesuíta) que o fim justificasse os meios. Por esse código, mentira, roubo, perjúrio, assassinato não
eram apenas perdoáveis, mas louváveis, quando serviam aos interesses da igreja. Sob vários
disfarces, os jesuítas chegaram aos escritórios do Estado, subindo para serem conselheiros dos reis e
moldando a política das nações.
Quem é esse inimigo ao qual eles se referem? Os regimes comunistas. Em Apocalipse 10, temos um
dos três poderes que emergem do abismo sem fim da guerra e da confusão. Como nós sabemos
disso? O comunismo foi resultado da revolução francesa quando o povo se levantou contra o abuso
do papado e é identificado por uma linha do tempo e a aparência é de não identidade e também por
sua descrição de atacar as duas testemunhas proféticas de Deus, o Antigo e o Novo Testamento. As
estratégias dos jesuítas significavam que “somente os jesuítas floresceram na nação decadente e
governaram com terrível tirania sobre igrejas e escolas, prisões e galés”. {GC88 279.1} {GC88 279.1}
A importância de entender isso é destacada nesta declaração: “Ao mesmo tempo, a anarquia está
buscando varrer toda a lei, não apenas divina, mas humana. A centralização da riqueza e do poder;
as vastas combinações para o enriquecimento de poucos à custa de muitos; as combinações das
classes mais pobres para a defesa de seus interesses e reivindicações; o espírito de inquietação, de
tumulto e derramamento de sangue; a disseminação mundial dos mesmos ensinamentos que
levaram à Revolução Francesa - todos tendem a envolver o mundo inteiro em uma luta semelhante
à que convulsionou a França. {Ed 228.2}
É o Islã e o comunismo que deixam o cristianismo corrupto ou são um produto do catolicismo. Na
guerra contra o comunismo descrita aqui desde a Segunda Guerra Mundial, o comunismo é
derrotado, dando origem a duas potências mundiais dominantes. O comunismo aumentou quando a
igreja declinou e também a igreja de Deus saiu de sob as sombras da inquisição jesuíta e idade das
trevas.

Islã e cristianismo apóstata, que antes governavam há muitos séculos. No entanto, a batalha final é
entre o rei do Vaticano do Norte e o rei do Islã do Sul.
Quando Deus estava em defesa de Israel, não havia nada como mentir, matar, roubar, mas essa era
a abominação da nação como a sua volta. Os EUA têm maior
responsabilidade pela pureza por causa das oportunidades e
da grande luz do evangelho que brilhou em seu caminho.
Zacarias 5: 1 Então me virei, e levantei os meus olhos, e
olhei, e eis um rolo voador. 5: 2 E ele me disse: O que vês? E
eu respondi, eu vejo um rolo voador; o seu comprimento é
de vinte côvados e a sua largura de dez côvados. 5: 3 Então
me disse: Esta é a maldição que sai sobre a face de toda a terra; porque todo aquele que rouba será
exterminado deste lado; e todo aquele que jurar será exterminado daquele lado, de acordo com ele.
5: 4 Eu o produzirei, diz o SENHOR dos Exércitos, e entrará na casa do ladrão e na casa daquele que
jura falsamente pelo meu nome; e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá com a madeira
e as pedras. "Mentir trapaceando e roubando lembra a glória do experimento americano", diz Mike
Pompeo três anos após sua nomeação como secretário de Estado do governo Trump. Como diretor
da CIA, ele participou de estudos bíblicos regulares, como secretário de Estado ele organizou a
primeira conferência mundial sobre liberdade religiosa, e fez da fé seu primeiro discurso importante
como secretário de Estado e diz que mantém uma Bíblia aberta em sua mesa para lembrá-lo de Deus
e Sua palavra! Essas palavras não refletem a promessa de lealdade ou o fundamento dos ideais
cristãos americanos.
Deus abalará as nações e abalará alguns para a realidade com julgamentos futuros por causa da
imoralidade absoluta. Os julgamentos vêm como calamidades climáticas, não apenas pela destruição
do planeta, mas também pela maldade dos homens. Jó 38:22 Entraste nos tesouros da neve? ou
viste os tesouros da saraiva,
38:23 Que reservei contra o tempo da angústia, contra o dia da batalha e da guerra?
Pela maldade das cidades e pelo bem dos filhos: “O Senhor pede que Seu povo se localize fora das
cidades, pois em uma hora em que você não pensa, fogo e enxofre serão chovidos do céu sobre
essas cidades.

Proporcional aos seus pecados será a sua visita. Quando uma cidade é destruída, nosso povo não
deve considerar esse assunto como um assunto leve, e pensar que eles, se houver oportunidade
favorável, construirão casas naquela mesma cidade destruída. . ..” {LDE 95.3}

Manuel Artime, um exemplo de espionagem jesuíta
Presidente dos EUA John F. Kennedy, 24 de outubro de 1963 “Acredito que não há país no mundo,
incluindo todo e qualquer país sob domínio colonial, onde a colonização econômica, a humilhação e
a exploração foram piores do que em Cuba, em parte devido à minha políticas do país durante o
regime de Batista. Aprovei a proclamação que Fidel Castro fez na Serra Maestra, quando
justificadamente pediu justiça e ansiava especialmente por livrar Cuba da corrupção. Vou ainda mais
longe: até certo ponto, é como se Batista fosse a encarnação de vários pecados por parte dos
Estados Unidos. Agora teremos que pagar por esses pecados. Quanto ao regime de Batista, estou de
acordo com os primeiros revolucionários cubanos. Isso é perfeitamente claro.” O advogado Fidel Castro e seu irmão Raul se reúnem na Cidade do México Logo após o golpe
apoiado pelos EUA na Guatemala, para planejar a derrubada dos “EUA. “fantoche” Batista.
“Está claro que o contra terror se tornou a estratégia do governo Batista. Estima-se por alguns que
até 20.000 civis foram mortos.”

“No início de 1959, as empresas norte-americanas possuíam cerca de 40% das terras açucareiras
cubanas - quase todas as fazendas de gado - 90% das minas e concessões minerais - 80% das
concessionárias - praticamente toda a indústria petrolífera - e forneciam duas terços das
importações de Cuba. "
“Fulgencio Batista matou 20.000 cubanos em sete anos ... e ele transformou
Cuba democrática em um estado policial completo - destruindo todas as
liberdades individuais. No entanto, nossa ajuda ao seu regime e a inaptidão de
nossas políticas permitiram a Batista invocar o nome dos Estados Unidos em
apoio ao seu reinado de terror. Porta-vozes do governo
elogiaram publicamente Batista - o saudaram como um
forte aliado e um bom amigo - em um momento em que
Batista estava matando milhares, destruindo os últimos
vestígios de liberdade e roubando centenas de pessoas.

milhões de dólares do povo cubano, e não conseguimos pressionar por eleições livres. ” Um telefone
feito de ouro puro é um dos muitos presentes dos americanos para Batista, que foge com a família
para os EUA.
O nome de código de Manuel Artime, AMBIDDY-1, era
sobrinho do popular poeta cubano José Ángel Bueza e foi
criado como jesuíta como católico devoto. Em 1957,
tornou-se membro do Partido de Libertação Radical
(PLR), um grupo democrático cristão. Ele se formou
como médico e planejava se tornar um psiquiatra.
Artime esteve envolvido com Castro nas guerras de
guerrilha ao lado de castro pela remoção de Bastista em 1957, que foge para os EUA e Castro forma
o governo. Manuel Artime se desentendeu com Castro quando o governo se tornou comunista e
com sua renúncia ao exército revolucionário, que é colocado na primeira página do jornal, ele busca
asilo no colégio jesuíta de Havana. Um avião da CIA o pega e o leva de volta aos EUA. Na Flórida, ele
está envolvido com a CIA (E Howard Hunt) no recrutamento e organização de exilados cubanos; um
grupo de células católicas cristãs para retornar a Cuba para assassinar Castro. Artime é o líder geral e
parte de um grupo especial de agentes treinados da CIA associados ao infame Bay of Pigs e é pego
enquanto se esconde e, posteriormente, libertado da prisão e enviado de volta a Miami, onde é
mostrada uma foto dele saudando ao lado do presidente Kennedy. Seus registros mostram um estilo
de vida extravagante (ele compra uma casa para sua amante em 1964 por US $ 85.000) e o que a CIA
considerava problemas com as mulheres pelas quais elas tinham alguma preocupação - Patron era a
Ex-amante de Batista e também a Ex-amante do presidente venezuelano, Marcos Perez Jimenez. Ele
morreu aos 45 anos, alguns dizem em circunstâncias incomuns. Você pode
imaginar o dinheiro que está sendo despejado em uma cooperação secreta
como essa?

O incrível é que o Papa Francisco se
encontra com Castro perto do fim
de sua vida. Agora, um papa jesuíta
encontrou uma resolução para o
conflito cubano americano,
lembrando que a tentativa de assassinato na vida de Castro
era de um agente treinado por jesuítas.
"Agradeci ao papa pelo que ele fez", disse Castro a repórteres ao deixar o Vaticano, acrescentando
que estava "realmente impressionado com sua sabedoria e modéstia". “Quando o papa for a Cuba
em setembro, prometo ir a todas as suas massas, e com satisfação ... Se o papa continuar assim,
voltarei a orar e voltar à igreja, e não estou brincando, Disse o líder cubano, informou a AP. Agora,
de volta ao começo, Castro era treinado por jesuítas! Claro, toda a situação nas relações entre os

EUA e Cuba reverteu-se com a presidência de Donald Trump. Durante seu tempo, Castro foi visitado
por três papas, o Papa João Paulo II, Francisco e Bento XVI.
Enquanto o ex-presidente Obama procedeu a restabelecer os laços com Cuba graças ao trabalho de
intermediação do Papa Francisco, obviamente os evangélicos não ficaram tão empolgados. A
seguinte declaração do Presidente Trump foi feita no teatro Manuel Artime em Miami. ‘O presidente
Donald J. Trump anunciou uma mudança na política dos EUA em Cuba em um discurso em Miami na
sexta-feira, criticando a política de seu antecessor em relação ao país comunista. "Estou cancelando
o acordo unilateral do último governo com Cuba", disse Trump. "
Ao abordar veteranos da guerra da "Baía dos Porcos" em Cuba, John Bolton chamou a Nicarágua, a
Venezuela e Cuba de "a Troika da tirania" com restrição de viagens a esses condados por cidadãos
dos EUA. O objetivo é aplicar sanções econômicas contra Cuba. Nunca há um pedido de desculpas
por interferências passadas nesses países menores, como vimos com esse reconhecimento por meio
do título nativo ou por negociações agradáveis e diretas entre a liderança, que é um infeliz legado
para a América Protestante.
9- 11
Cocaína em uma bebida à expulsão de um presidente
chileno eleito.
9-11 é um dia muito ameaçador. O 11 de setembro de
1973 foi o dia do golpe americano no Chile e, até o
momento, foram as
atividades dos EUA em
outras nações que
Cúmplice de Kissinger em vários crimes
levaram a outro dia
de guerra. O beijo da morte
monumental 28 anos
depois. Richard Nixon,
então presidente dos Estados Unidos, recebeu uma ligação
pessoal de Donald

Kendall, presidente da Pepsi Co. Nixon, que anteriormente atuou na empresa como seu advogado
corporativo, Kendall organizou um encontro com o então consultor de segurança nacional Henry
Kissinger, em 15 de setembro de 1970. Nixon chamou seu chefe da CIA, Richard Helms, e, de acordo
com as notas manuscritas de Helms, ordenou que a CIA impedisse a posse de Allende como
presidente do Chile, eleito democraticamente.

O 11 de setembro de 1973 também marca o dia em que Allende cometeu suicídio durante o qual seu
comandante do Exército se rebelou e se tornou presidente. A soma de US $ 10.000.000 foi dada a
Pinochet para derrubar o governo
Em 2000, pouco antes dos documentos do 11 de setembro nos
EUA serem divulgados sobre as "Atividades da CIA no Chile", que
revelavam que a CIA apoiava a derrubada de Allende e
transformou muitos dos oficiais de Pinochet em contatos pagos das
forças armadas da CIA ou dos EUA. “Ele (Pinochet) fechou o
parlamento, sufocou a vida política, baniu os sindicatos e fez do
Chile seu sultanato. Seu governo desapareceu 3.000 oponentes,
prendeu 30.000 (torturando milhares deles) ... O nome de Pinochet estará para sempre vinculado à
tortura e à Caravana da Morte. Essa é a oposição ao presidente eleito no Chile: os proprietários de
terras, as instituições financeiras, a extrema direita e a igreja católica. Pinochet continuou como
déspota por muitos anos até 1987, quando uma visita de João Paulo II a Pinochet abriu o país a
eleições democráticas. “Recebi uma
carta de Pinochet na qual ele me disse que, como católico, ele ouvira minhas palavras, as aceitara e
decidiu iniciar o processo de mudar a liderança de seu país ', diz João Paulo II. October Em outubro
do ano seguinte, Pinochet organizou um plebiscito perguntando ao povo chileno se eles queriam
que Pinochet estendesse seu governo por mais oito anos ou se eles queriam retornar ao poder civil.
Eles escolheram a última opção. '

Guerras sujas da Argentina
'Kissinger seguiu uma linha semelhante à do Chile quando os
militares argentinos, liderados por Jorge Videla, derrubaram o
governo democrático de Isabel Perón em 1976.' Kissinger pediu a
Videla que se movesse contra o governo antes do congresso dos
EUA.
O golpe argentino de 24 de março de 1976 a 83 tem a reputação do
golpe mais cruel igual apenas ao dos atos terríveis dos nazistas.
O envolvimento sujo da guerra
foi questionado por alguns
meios de comunicação, em sua
ascensão à cadeira de Peter
Naquela época, o Papa Francisco era então chefe dos jesuítas naquele país.
Ele fazia parte do Gladio e é o único papa a ter acusações de crimes de guerra
contra seu nome e o único papa jesuíta de sempre –
John L. Williams Jornalista e consultor do FBI
Isso foi tolerado pelas administrações Ford, Carter e Reagan. O
embaixador dos EUA na Argentina informou a Kissinger que
haveria "uma boa quantidade de repressão, provavelmente uma
grande quantidade de sangue". Ao qual Kissinger respondeu
"sim, isso é do nosso interesse”. Arcebispo do Paraná, Adolfo
Tortolo golpe. O vigário do exército, bispo Victoro Boamin, disse
que a campanha era a defesa da moralidade, da dignidade
humana e da defesa de Deus ... Portanto, oro por proteção
divina sobre esta 'Guerra Suja' na qual estamos envolvidos.
'Entre ações de horror, milhares foram pegos de avião e caíram
do céu mortos e vivos. Mas talvez fosse pior no terreno. As pessoas eram torturadas por
eletrocussão com sondas ligadas aos órgãos genitais masculinos e femininos, o que faria com que as
pessoas perdessem seus movimentos na tigela e outras funções corporais sob o que só poderia ser
descrito como obra de Satanás

Naquela época, o Papa Francisco era então chefe dos jesuítas naquele país. Ele é o único papa a ter
acusações de crimes de guerra contra seu nome e o único papa jesuíta de todos os tempos. As leis

deste país católico permitem que altos funcionários da igreja, como
o cardeal Jorge Mario Bergoglio, solicitem isenção de julgamento.
Este golpe envolveu sentimentos antijudaicos com sinagogas,
negócios e lojas bombardeados. A morte de jesuítas sob seu
comando o colocou sob suspeita. É claro que um jesuíta encarregado
de qualquer país tem uma boa ideai e envolvimento em movimentos
políticos ao seu redor.
"O padre católico Christian von Wernich foi
considerado culpado de cumplicidade em 7
homicídios, 42 sequestros e 32 casos de
tortura e condenado à prisão perpétua em
2007".

Presidente venezuelano, morto aos 58 anos

Essa foi a notícia em março de 2013.
“Hugo Chávez, presidente venezuelano famoso pela retórica antiamericana, morreu na terça-feira.
Ele se referiu aos Estados Unidos como "uma pessoa má", "um assassino" e "um invasor violento".
Ele se perguntou em voz alta se os Estados Unidos eram responsáveis por uma série de diagnósticos
de câncer entre os esquerdistas latino-americanos. Talvez o mais famoso seja que Chávez chamou
George W. Bush de demônio e afirmou que o presidente dos EUA deixou um cheiro de enxofre no
pódio dos palestrantes da ONU. O que os Estados Unidos fizeram para deixar Hugo Chávez tão
louco? Este artigo de Brian Palmer, um jornalista americano, diz que era porque ele odiava o livre
comércio.
A ideia de os americanos darem câncer aos presidentes sul-americanos e causarem manipulação
climática, conforme mencionada por Chávez, foi relatada como absurda pelos principais jornalistas
do Ocidente. Além disso, Chávez disse que o terremoto no Haiti foi causado pelos americanos pelo
que foi informado por fontes de inteligência russas.

Aviso, “No entanto, em um telegrama secreto nos EUA publicado on-line pelo WikiLeaks, o exembaixador na Venezuela, William Brownfield, esboça um plano abrangente para se infiltrar e
desestabilizar o governo do ex-presidente Hugo Chávez.
Enviado em novembro de 2006 por Brownfield - agora secretário de Estado assistente - o
documento descrevia os cinco objetivos principais de sua embaixada na Venezuela desde 2004, que
incluíam: "penetrar na base política de Chávez", "dividir o Chavismo", "proteger os negócios vitais
dos EUA" e "isolar Chávez internacionalmente".
Isso se tornou típico das negociações dos EUA com outros países que não se submetem a seus
avanços democráticos. “Poucos no Ocidente percebem que a pobreza extrema foi cortada
drasticamente e o desemprego foi reduzido pela metade, de modo que não mais de 7% da
população esteja desempregada” pela liderança de Hugo Chávez
Tentativa de golpe de 1992
“Os telegramas do WikiLeaks revelaram que os bispos católicos tiveram um papel fundamental no
abortado golpe militar de 2002 na Venezuela… para derrubar o presidente Hugo Chávez, os líderes
da igreja católica naquele país estavam desafiando as instruções do papa João Paulo II de desistir de
ter algo a ver com o golpe de estado. Em vez disso, eles fizeram parte de Pedro Carmona, o
empresário extremista de direita, que assumiu o cargo por menos de 48 horas durante um breve
golpe militar em abril de 2002.” The Guardian julho de 2011
Vemos que o papa é sempre o intermediário, enquanto seus sacerdotes realizam seu trabalho.
Novamente, neste país tantas vezes antes que a Igreja se alie à CIA e, sempre que possível, usando
seu braço civil para guerras políticas religiosas transformadas.
O golpe de 24 horas de Hugo Chávez foi um protesto do povo contra o golpe de Estado americano,
devido à maneira como sua liderança havia suprido as necessidades do público devido aos interesses
nacionais do petróleo, o que o levou rapidamente de volta ao cargo. Quando um padre pensou em
entregar seus documentos de demissão, ele disse ao padre que era melhor ele ir porque estava de
volta ao cargo. ‘As reservas comprovadas de petróleo na Venezuela são reconhecidas como as
maiores do mundo, totalizando 297 bilhões de barris em 2014.
As empresas petrolíferas dos EUA já dividiram os despojos e é apenas uma questão de tempo até
que eles tenham suas indústrias sob controle americano. O golpe de 2019 parecia certo de ter
sucesso com o petróleo barato e a inflação e os preços dos alimentos fora de controle.

O IMF controla os condados e Deus não permita que um país siga uma rota diferente.

“O mercado livre transformou os países do sul em bazares cheios de bugigangas importadas que a
maioria das pessoas vê, mas não toca ... Nos supermercados da Venezuela, vi pequenos sacos

plásticos da Escócia para beber com seu uísque. Nas cidades da América Central, onde pedras suam
balas, eu vi roubos de pele de mulheres bonitas. No Peru, vi ceras de assoalho elétricas alemãs para
casas com piso sujo e sem eletricidade; no Brasil, palmeiras plásticas compradas em Miami.” P395
Agora que Chávez se foi, o país enfrenta problemas reais entre o presidente Nicolás Maduro e as
sanções dos EUA. Na Bíblia, os EUA são descritos como tendo chifres de cordeiro, mas falam como
um dragão. Embora isso tenha a ver principalmente com o povo de Deus que guarda Sua lei, as
medidas que os chamados "líderes cristãos" tomam contra o próximo revelam quem é o seu mestre.
Para a pessoa perdida no mar de eventos na Venezuela, onde comida e apenas existir é um
problema, eles querem uma mudança, não importa o que apenas para que possam viver. O
presidente Nicolás Maduro, sem dúvida, pode ter muitas falhas na liderança da Venezuela, mas qual
é a justificação dos EUA e da ONU e como ela se encontrará com o tribunal de Deus? Em uma rodada
típica de eventos, a CIA, a igreja e nesse país o general jesuíta moldaria o resultado do país.
Juan Guaido, o presidente autoproclamado não eleito, foi
treinado na universidade de Washington. O principal
campus nebuloso de George Washington está localizado
no coração de Washington, DC, onde fica o Fundo
Monetário Internacional e o Banco Mundial. “As sanções
dos EUA são ilegais sob o direito internacional porque não
foram endossadas pelo Conselho de Segurança da ONU,
disse Zayas, especialista em direito internacional e exadvogado sênior do Alto Comissariado das Nações Unidas
para os Direitos Humanos. "As sanções matam", disse ele
ao The Independente, acrescentando que elas caem mais
fortemente sobre as pessoas mais pobres da sociedade,
causam morte por escassez de alimentos e remédios,
levam a violações dos direitos humanos e visam coagir a
mudança econômica em uma "democracia irmã".

O Tribunal Penal Internacional investiga as sanções econômicas contra a Venezuela como possíveis
crimes contra a humanidade nos termos do artigo 7 do Estatuto de Roma.”
Veja como isso sempre funciona, principalmente sob aqueles que dizem ter uma bandeira cristã, seja
nos Estados Unidos protestantes ou na Igreja de Roma. Eles minam o país e depois pedem justiça e

depois que tudo desmorona, eles estão envolvidos na ajuda humanitária e, ao mesmo tempo,
instalam seus próprios interesses comerciais naquele país.

A "guerra pela civilização" de Spellman na Ásia
Os jesuítas foram os primeiros missionários no Vietnã a apresentar
o "cristianismo". Enquanto os jesuítas reviveram o cristianismo na
contra reforma em toda a Europa, tiveram pouco sucesso na Ásia.
O Presidente Ngô Đình Diệm era membro da minoria católica
vietnamita, enquanto o budismo era majoritário. Spellman
descreveu o Vietnã como uma "guerra pela civilização" e "a guerra
de Cristo contra os vietcongues e o povo do Vietnã do Norte".
Os budistas foram severamente tratados e discriminados, e isso
seguiu com centenas de monges protestando nas ruas, seguidos
pela queima gráfica de um monge budista Thich Quang Duc,
colocando-se em pé de igualdade como protesto à perseguição
pelo governo católico minoritário apoiado pelos EUA. Esta imagem
chocou o mundo e acabaria por levar ao assassinato dos Ngô nình
Diệm.

Quando o fluxo de drogas foi comprometido, a guerra entrou
Em erupção. O Golfo de Tonkin foi uma operação de bandeira falsa,
no 1,3 milhões de pessoas foram mortas na “Guerra Santa”
por causa de uma mentira.
Cerca de um milhão de nortistas, principalmente católicos minoritários, fugiram para o sul,
temendo perseguição pelos comunistas, [58] após uma campanha de propaganda americana
usando slogans como "A Virgem Maria está indo para o sul", [59] e auxiliados por 93 milhões de
dólares norte-americanos. programa de realocação, que incluía transportar refugiados com a
Sétima Frot
Estima-se que restariam dois milhões a mais se não tivessem sido detidos pelo Viet Minh. [61] Os
refugiados do norte, principalmente católicos, deveriam dar a Diem um forte poder anticomunista
eleitorado. [62] Mais tarde, Diem passou a ocupar os principais cargos de seu governo
principalmente com os católicos do norte e do centro.
▪

O Vietnã é conhecido como uma guerra às drogas e uma de grande controvérsia. Saigon
estava cheio de drogas e diz-se que 30% dos militares eram viciados em heroína. Saigon foi

renomeada como Cidade de Ho Chi Minh em homenagem ao líder revolucionário Hồ Chí
Minh e é um estado comunista de partido único hoje após a prolongada guerra.
A Operação Popeye foi a primeira vez que os americanos usaram a manipulação do tempo na guerra
para passar a estação das monções contra os vietcongues. Este é um ponto básico importante para
entender no debate sobre o aquecimento global - com o que eles estavam pensando e brincando há
tanto tempo. Hoje eles têm meios muito mais sofisticados.

Soldados de brinquedo 'uma
música sobre dependência de
drogas e soldados
Quando você ouve a tentação
É seu coração que cai
Passo a passo, coração a
coração, esquerda, direita,
esquerda
Todos caímos, Como soldados
de brinquedo, pouco a pouco
despedaçados, nunca
vencemos, mas

▪
O terreno no Vietnã foi bombardeado e napalmed como
nada visto na história antes. A Monsanto, a gigante química,
sempre fez parte da estratégia militar e é responsável pelas
detecções de nascimento de milhares e pelo câncer do agente
laranja na época e pelo ajuntamento de hoje. Nossa única
conciliação para a destruição do uso é a justiça de Deus.
Apocalipse 11:18 E as nações ficaram iradas, e chegou a tua ira, e
o tempo dos mortos, para que eles fossem julgados, e para que
recompensasse a seus servos. profetas, e aos santos, e aos que
temem o teu nome, pequenos e
ótimo; e devemos destruir os que destroem a terra. O New York
Times nos lembra a poluição da guerra do Vietnã, quando uma
conspiração de oito anos de contrabando trouxe heroína para os
Estados Unidos dentro dos corpos de soldados mortos no Vietnã.”
Que insulto ao povo da América. Que guerra imunda! "Sabe-se que
a heroína é comprada em lotes de quilogramas na Tailândia por US
$ 1.700, contrabandeada para os Estados da Unidade costurados
nos corpos de vítimas de guerra e depois vendida por até US $
20.000 por quilograma, testemunharam as autoridades ontem".

Como sabemos agora, a CIA estava usando drogas para suas
campanhas clandestinas e a garça-real, sendo a terceira mercadoria mais valiosa do mundo, era uma
mercadoria valiosa para proteger. Aviões militares e autorizações da CIA poderiam facilmente levar
grandes quantidades de drogas para muitos países. Hoje, temos as autoridades que procuram
pessoas viciadas em heroína ou contrabando através das fronteiras e essas pessoas básicas que
orientam as solicitações do governo. "Agentes federais relataram um ataque abortivo a um avião de
transporte militar na Base da Força Aérea Andrews, nos arredores de Washington, na segunda-feira
passada, na qual os corpos das vítimas de guerra foram revistados por drogas contrabandeadas". 17
de dezembro de 1972, na página 21 da edição de Nova York, com a manchete: DROGA TEMA
ENVIADA NOS CORPOS DE G.I.'S.
▪

▪

A heroína não era apenas como escolher uma papoula, mas um processo complicado no
qual era preciso tomar muito cuidado e ser volátil em certos pontos do processo. "A máfia
da Córsega conquistou o domínio desse processo através de anos de trabalho entre os
técnicos cambojanos, laocianos e vietnamitas na Indochina francesa." Operação Gladio p54
A audiência do comitê da igreja em 1975, liderada pelo senador Frank Church, descobriu que
o projeto MINARET da NSA visava líderes de direitos civis, jornalistas e senadores por
interceptação de telefonemas, incluindo jornalistas e atletas americanos proeminentes que
criticaram a Guerra do Vietnã.

▪

▪

▪

Apocalipse 13:10 Aquele que leva ao cativeiro entrará em cativeiro: quem matar à espada
deve ser morto à espada ... Gladio! 13:11 E vi outro animal saindo da terra; e ele tinha dois
chifres como um cordeiro, e falou como um dragão.
Republicanismo e protestantismo. Esses princípios são o segredo do poder e da
prosperidade dos EUA como nação. Aqueles que primeiro
encontraram asilo nas margens da América se alegraram por
terem chegado a um país livre das alegações arrogantes do
papai e da tirania do governo real. Eles decidiram estabelecer
um governo sobre o amplo fundamento da liberdade civil e
religiosa.
Os EUA tornaram-se instrumentais nas guerras do Vaticano e
o fato é tão oculto que a maioria nunca perceberia isso.
Tornou-se uma das sete cabeças da besta de Apocalipse 17.

O presidente dos EUA, Donald Trump, elogiou o uso da pena de morte
pela China para contrabandistas de drogas e até parece sugerir que a
pena de morte pode ser uma boa maneira de "acabar com o problema
das drogas" nos EUA. O ponto é que os serviços especiais dos EUA são
responsáveis pela cultura das drogas que atormentou o Ocidente.
Infelizmente, existe um preço a pagar em algum lugar abaixo da linha.

Quem é semelhante à
besta? Quem é capaz de
fazer guerra com ele?
Apocalipse 13: 5

"O golpe constitucional", que acabou com a independência Australiana
A Austrália sempre foi considerada uma aliada próxima da América, mas também significa nossa
queda, mas também não somos apenas o povo da América.
Quando uma mudança no governo australiano gera ideais nacionalistas para a indústria e ameaça
Pine Gap e Nurrungar, questionando a soberania das bases americanas em solo australiano, os EUA
tentam mudar o governo. Um primeiro ministro trabalhista também significava que as tropas seriam
retiradas do Vietnã. ‘Ele (Whitlam) acreditava que uma potência estrangeira não deveria controlar
os recursos de seu país e ditar suas políticas econômicas e externas. Ele propôs “comprar de volta a
fazenda” ……. Quando seus ministros condenaram publicamente o bombardeio do Vietnã pelos EUA
como “corrupto e bárbaro”, um oficial da estação da CIA em Saigon disse: “Disseram-nos que os
australianos poderiam ser considerados norte. Colaboradores vietnamitas.” Gaudian John Pilger, 23
de outubro de 2014. Os Estados Unidos decidiram que o primeiro-ministro recém-eleito tinha que ir
embora.

Pine gap e Nurrungar foram bases estratégicas para a inteligência da guerra fria, a guerra do Vietnã e
a identificação de alvos para
bombardear o Camboja e também nas
guerras do Golfo Pérsico, que também
resultaram em um desastre que matou
18 americanos e mais de 100 feridos.
Hoje, o gap de pinheiros está nas mãos
da NSA. A principal razão para a
demissão de Whitlam é a importância
de sua vigilância aos interesses dos EUA
no momento dos acordos SALT entre os EUA e a URSS.
No início de 1974, Marshall Green, da divisão da Ásia Oriental da CIA, conversou com o Instituto de
Administração da Austrália com um discurso destinado a causar incitação ao governo australiano.
Green disse aos líderes empresariais australianos que "poderiam esperar ajuda dos Estados Unidos,
o que seria semelhante à ajuda dada à América do Sul". Um grande obrigado América!!
Sir John Kerr - Governador Geral, usando sua própria autoridade sob a rainha da Inglaterra, demitiu
o Primeiro Ministro. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele trabalhava para uma organização de
inteligência australiana, associada ao OSS. As palavras do ex-primeiro-ministro Paul Keating para
John Kerr foram que ele era uma pessoa de substância, mas no final essa substância deve ser
seguida com integridade e ele testemunhou sua decepção com o primeiro-ministro, a pessoa que o
designou para o cargo e foi na história por muitos como um homem desprezado. Os americanos se
voltaram para "nosso homem Kerr", como a CIA o chamava. Kerr tinha uma longa história de
associação com a CIA desde seu antecessor da Segunda Guerra Mundial, o OSS, e várias frentes da
CIA, como a Fundação Ásia e a Associação Australiana de Liberdade Cultural. "Tudo isso estava
registrado", escreve Pilger '

Atividades da CIA / tríade na Austrália - O Nugan Hand Bank, um banco comercial australiano que
entrou em colapso em 1980 após o suicídio de um dos cofundadores - o advogado australiano
Francis John Nugan. Os links do banco eram para a CIA e o TRIAD e houve algumas transações de
dinheiro bastante obscuras caindo. O Nugan Hand Bank era um empregador de muitos agentes
aposentados da CIA e fortemente
envolvido no tráfico de
entorpecentes. "O banco cultivou
políticos australianos corruptos, o
sindicato do crime de Sydney, uma
fraternidade de ex-traficante de
armas da CIA e a Agência Central
de Inteligência dos EUA." Foi
Michael Jon Hand quem esteve no
exército americano como boina
verde que fez associações com
Murray Riley, um policial corrupto,
para então começar a transferir
dinheiro para a filial de Nugan Hand em Hong Kong. Tendo demitido o governo de Whitlam sob um
golpe liderado pelos Estados Unidos, o Primeiro Ministro Frazer encontrou o escândalo do Nugan
Bank em seu turno. Os ex-primeiros-ministros Gough Whitlam e Malcolm Frazer, outrora oponentes
e em partidos políticos opostos, passaram a ser amigos nos últimos anos e encararam os assuntos
estrangeiros de maneira semelhante. O ex-primeiro-ministro Frazer havia comentado e se
destacado sobre o futuro e a soberania da Austrália em relação aos EUA à medida que avançamos
no futuro.
A Austrália, como a maioria dos países do Ocidente, tem um alto problema de drogas e podemos
ver que não precisamos agradecer à CIA por
suas contribuições corruptas no que eles
chamariam de interesse nacional.
Agora, o que da Austrália hoje? Os altos preços
das terras e das casas pagam por uma
economia endividada e tudo privatizado.
Temos recursos elevados e temos os terceiros
maiores depósitos de ouro do mundo, mas
para onde estão indo os lucros? Ambos os
lados da política - liberal e trabalhista são
jesuítas treinados de acordo com vários artigos
de jornal escritos na época do Tony

Governo Abbott. O influxo dos jesuítas na política ocorreu durante o período de 10 anos do governo
de Howard. Tony Abbott estava recebendo seu conselho do cardeal Pell sobre como administrar o
país. Muitas pessoas consideram os jesuítas homens inteligentes, mas questionam a baixa qualidade
da liderança na Austrália. Eu diria a você que homens treinados jesuítas não são inteligentes em
qualidades admiráveis, mas nos jogos de cobras e escadas do mundo que instilam suas próprias
teorias e práticas para seu próprio ganho, e vemos os resultados com ricos e pobres, enviando-nos
caminho da maioria dos países ocidentais para um futuro globalista pobre.
“Tony Abbott, Bill Shorten e Barnaby Joyce,
assim como Joe Hockey e Christopher Pyne,
foram educados em escolas particulares de
elite administradas pela Sociedade de Jesus ou
pelos jesuítas - a mesma ordem católica à qual
pertence o recém nomeado Papa Francisco. A
representação de políticos formados por
jesuítas no cenário político australiano é
desproporcionalmente alta, uma vez que
existem apenas quatro dessas escolas, todas
Políticos australianos treinados por jesuítas não são uma
masculinas, no país. Até Malcolm Turnbull
teoria da conspiração, mas uma realidade. Abbott, o exPrimeiro Ministro, é nomeado de maneira apropriada. Abbott
aparentemente foi recebido na fé católica por um
foi frequentemente encontrado recebendo seu conselho do
padre jesuíta [Capture a atenção do leitor com
cardeal Pell.
uma ótima citação do documento ou use este
espaço para enfatizar um ponto-chave. Para colocar essa caixa de texto em qualquer lugar na
página, basta arrastá-la.]
Obviamente, a condenação de Cardial Pell foi uma reviravolta interessante. Como o Banco do
Vaticano está com problemas, o Papa Francisco promove o cardeal Pell para supervisionar os
assuntos financeiros, sabendo da turbulência anterior em que Pell é visto como complacente em
Pedofilia entre os padres sob a liderança de Pell. A demissão do Papa Bento provavelmente teve a
ver com lidar com essas questões iminentes. Para surpresa de muitas pessoas, Pell também é
condenado, atingindo notícias em todo o mundo, mas com a proibição da mídia na Austrália.
Mas no final do dia, Pell é libertado ao anular a decisão do júri por sua condenação pelo Supremo
Tribunal em abril de 2019. 'Hoje, o Supremo Tribunal concedeu licença especial para recorrer de
uma decisão do Tribunal de Apelação do Supremo Tribunal de Victoria e, por unanimidade, permitiu
o recurso.
Um juiz da corte suprema, júri e alguns dos melhores advogados e advogados estiveram presentes
nos processos judiciais originais e na condenação do cardeal Pell em 2019. No entanto, uma ação
sem precedentes, a decisão foi anulada por um painel de juízes da corte suprema. Eles não
mantiveram a decisão judicial original.

Mateus 18: 5 E todo aquele que receber em meu nome uma
criança pequena, a mim me recebe. 18: 6 Mas, se alguém
ofender um desses pequeninos que acredita em mim, é melhor
para ele que uma pedra de moinho seja pendurada no pescoço
e que se afogue nas profundezas do mar. 18: 7 Ai do mundo
por causa de ofensas! pois é necessário que surjam ofensas;
mas ai daquele homem por quem a ofensa vier!

Nos países eleitos democraticamente, o controle é feito através de dinheiro emprestado a esse país
do fundo monetário internacional ou do banco mundial, que instrui os líderes eleitos a privatizar as
empresas e quantos migrantes devem receber. Na Grã-Bretanha, o Brexit foi contrário a esse fato.
“O que o primeiro-ministro, o possível líder do Partido Trabalhista e o vice-líder dos nacionais têm
em comum com o papa?

Guerra de sangue frio na Europa

Gladio começou em 1945 e foi uma guerra ao comunismo pela conspiração da CIA, a OTAN. crime
organizado, muçulmano radical e a Igreja de Roma. Centenas de pessoas que estavam escondidas
atrás de unidades em toda a Europa tiveram que ser financiadas para que elas fossem financiadas
com dinheiro da droga.
Aqui estão alguns exemplos que de maneira alguma destacam a extensão de suas operações. O
atentado na Piazza Fontana ocorreu em dezembro de 1969, quando uma bomba explodiu na sede
do Banco Nacional Agrário na Piazza Fontana, a 200 metros do Duomo, em Milão, matando 17
pessoas e ferindo 88. Mais três bombas foram detonadas em Roma e Milão, e outra foi encontrado
sem explodir.
Em maio de 1972, um telefonema anônimo para a polícia leva à investigação de um carro
abandonado na floresta italiana de Peteano, que foi preso por matar três policiais. Felice Casson, um
jovem juiz italiano, descobriu que os explosivos usados não eram apenas explosivos, mas estavam
ligados à OTAN. Isso foi encontrado depois de descobrir cerca de cem arsenais subterrâneos. As
investigações levaram a encontrar o serviço secreto e a OTAN envolvidos nos atentados que foram
atribuídos ao partido comunista. Em 1990, Felice encontra documentos do serviço secreto

confirmando a permanência no exército e o juiz tem o Primeiro-Ministro anuncia a permanência do
exército gladio no parlamento italiano. Homens inocentes foram mortos para obter opinião pública
contra o partido comunista, uma assinatura de muitos ataques terroristas por toda a Europa antes
que o terrorismo se tornasse parte de nossa linguagem comum.
Em 1972, bombas foram colocadas em uma lata de lixo no extremo leste da Piazza della Loggia,
matando 8 e ferindo 102.
1980, bombas são deixadas na estação de trem de Bolonha, matando 85 pessoas com mais de 200
feridas. Eventualmente, o massacre é atribuído a terroristas de direita que foram atribuídos aos
comunistas.
1981, em Munique, um massacre matou 13 e feriu 213.
Em 1985, famílias inocentes da Bélgica, incluindo meninas de 9 e 14 anos com pais, foram baleadas à
queima-roupa após três terroristas dispararem indiscriminadamente em um shopping. 28 foram
mortos e muitos ficaram feridos. Os responsáveis ficam atrás da SDRA8, na Bélgica.
Entre 15.000 ataques de bandeiras falsas pela CIA foram
atribuídos aos comunistas.

Desde a Itália na Europa até a Turquia, o terrorismo
decorrente das atividades da CIA na OTAN foi extenso em
golpes de assassinatos, tiroteios de pessoas inocentes
transportadas e dirigidas por pessoas sem alma e, na
maioria das vezes, fazendo recados para a CIA e,
finalmente, a guerra por Roma. 1969- 1987 15000 ataques
de bandeira falsa pela CIA foram

Gendarmerie SDRA6, grupo de direita da
Bélgica WNP e serviço secreto do Pentágono
DIA. 'Este é o calibre dos militares de alto
escalão da Otan que novamente estavam por
trás de assassinatos e tortura

ataque terrorista junto com a CIA.
As forças especiais americanas saltavam de paraquedas na Bélgica, invadiam um depósito de armas
e encenavam um ataque terrorista.
Essas pessoas estariam em um golpe de corona vírus de 9 a 11 ou em todo o mundo?

Ustashe na Europa

"O medo da guerra é separável dos direitos humanos e do livre arbítrio"

"A ideologia do movimento era uma mistura de fascismo, catolicismo romano e croata". Entre 1929
e 1945, o Ustashe assassinou centenas de milhares de sérvios, judeus e romenos, além de
dissidentes políticos na Iugoslávia durante a Segunda Guerra Mundial. Segundo Phayer, "no final da
guerra, os líderes do movimento Ustasha, incluindo seus partidários clericais como o bispo Šarić,
fugiram do país, levando ouro saqueado de judeus e sérvios massacrados com eles para Roma".
Monges franciscanos haviam ajudado o movimento de criminosos de guerra nazistas através desses
países após a Segunda Guerra Mundial. E o americano havia usado alguns dos criminosos de guerra
Ustashe para a CIA.
O KLA era um grupo terrorista jihadista que a CIA e, com a ajuda da Al Qaeda e dos Estados Unidos,
formou um exército de 30.000 armas sofisticadas, incluindo lança-foguetes, antitanque, morteiros,
rifles sem rifle e metralhadoras antiaéreas. Eles conduziram ataques a unidades policiais das forças
especiais sérvias. O 'Massacre de Racak' de 15 de janeiro de 1999, quando os corpos de 45 albaneses
foram descobertos em um barranco dentro da vila de Racak. "
Milosevic insistiu que os corpos haviam sido colocados ali pelo KLA para implicar os sérvios e
justificar a intervenção ocidental.
Na guerra no Kosovo, a Alemanha foi autorizada a realizar campanhas militares com a OTAN pela
primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, com o incentivo dos EUA. Assim, a Alemanha
revisitou o país contra o qual havia travado guerra na Segunda Guerra Mundial, por assim dizer. Hoje
a Alemanha é o maior traficante de armas da Europa desde 2011. Os Bálcãs têm importância
estratégica para os EUA em um continente não próprio e para os russos que estão à sua porta e as
armas estão se construindo novamente na Sérvia com interesses de ambos os lados e com a Sérvia
agora um membro da OTAN. “Voando 37.465 missões, destruindo 400 posições de artilharia sérvia,
270 veículos blindados, 150 tanques, 100 aviões, matando 10.000 soldados sérvios e fazendo com
que 1,4 milhão de Kosovares fugissem por suas vidas.” Não surpreende que Tony Blair também
tenha se unido a Bill Clinton em esta campanha.
O motivo da intervenção foi o genocídio em massa da população muçulmana e os EUA vieram como
salvadores, mas em Ruanda isso não importava.

Na guerra do Kosovo, não houve vítimas americanas, uma vez que bombas de alta altitude choveram
sobre a população civil, destinada a ser destinada a instalações militares. Bombas
experimentais foram usadas para
cortar o poder e bombas de
fragmentação que outros países
consideravam más. O bombardeio de
um trem civil com cerca de 60 vítimas. Apesar do
primeiro golpe, o ataque continua. O ataque ao trem
foi "infeliz", mas inevitável, diz Wesley Clark.

Hoje, depois de todo esse derramamento de sangue, a
Sérvia teve milhares de toneladas de bombas lançadas sobre alvos de um extremo ao outro da
Sérvia, os Balcãs Ocidentais são a força militar mais forte, com a Albânia em um segundo distante. O
Kosovo é o lar de Camp Bondsteel, uma das maiores bases aéreas da Europa atualmente.

O mesmo pretexto que em outras intervenções - nenhum remanescente social / comunista deveria
permanecer do que era a Iugoslávia. Os jesuítas que perderam a presença nos Bálcãs desde o regime
comunista "recuperaram-se completamente desde as perdas da era comunista, mantêm escritórios
regionais na Albânia, Bósnia e Croácia." Esperamos que os jesuítas aumentem sua educação, missão
e caridade. atividades nos Balcãs, complementando os interesses do Vaticano e da UE.
O que é deixado para trás após a guerra é uma alta presença islâmica central na Europa, com a igreja
querendo que as tropas americanas permaneçam para proteger as igrejas do vandalismo.
A razão da guerra no Kosovo em todos os relatos da história parece ter sido muito mal declarada,
exceto por uma missão americana de misericórdia. O Kosovo foi aclamado como uma vitória sem
perder vidas americanas.

Outro exemplo das guerras da administração Clinton - massacre e tortura em Waco
Outro legado de Bill Clinton foi "Waco". Mostra o que o governo americano fará sem repercussões
ao lidar com seus cidadãos. 76 Filiais Davidianas, 25 crianças inocentes foram assassinadas. WACO
'The rules of Engagement' é um documentário totalmente diferente do retrato mais recente da
Paramount. DeGuerin e Zimmerman, advogados de defesa criminal foram os únicos que tiveram
contato com os davidianos durante o cerco. Zimmerman, um juiz militar
aposentado, tinha isso a dizer com a investigação que se seguiu: “A maneira
como as coisas acontecem neste país é quando alguém é suspeito de um
crime, mesmo que seu filho seja abusado,
mesmo que seja um assassinato capital.
julgá-los; depois, o júri os considera
culpados, sem dúvida razoável, antes de
Justificando as ações da ATF
irem para a sentença; o júri ou o juiz os
Schumer liderando a defesa
condena; em seguida, o tribunal de
democrata do governo Clinton,
apelações garante que o tribunal foi
das audiências em Waco em 1995
Cópia da 4ª emenda
conduzido com o devido processo e só então
encontrada nos restos de
os matamos.!” As evidências relacionadas ao evento desapareceram
acelga da WACO
ou foram confiscadas. O evento foi responsabilizado pelos
davidianos como suicídio quando imagens infravermelhas e áudio pintaram uma imagem totalmente
diferente. Os eventos foram algo de um filme de terror, quando as pessoas foram queimadas vivas e
um tanque do exército ficou preso ao atropelar um corpo morto. Os presos no prédio não
conseguiram escapar do fogo e do gás cianeto, pois estavam sob fogo rápido de metralhadoras. A
narrativa era que o ramo

A morte agonizante das 25 crianças em Waco deve-se à morte
espasmódica por envenenamento por cianeto. O cianeto faz
com que os músculos se contraiam tão violentamente que eles
podem quebrar ossos

Os davidianos decidiram se queimar em vez de aparecer, mas
as imagens infravermelhas e a transmissão gravada nos dizem
exatamente o oposto: essas pessoas, incluindo crianças, foram
mortas gritando em agonia quando morreram, pois não tinham permissão para escapar pelo agente
governo federal.

Não é apenas um retrato da verdade, mas mostra como as agências governamentais lidam com seus
inimigos e desinfetam assassinatos.

O muro caiu

O Muro que desce entre a Alemanha Oriental e Ocidental é
provavelmente um dos maiores símbolos da abolição do comunismo
como uma ameaça mundial e a aliança dos EUA e do Vaticano para
superá-lo. "Reagan e o papa João Paulo II concordaram em empreender
uma campanha clandestina para acelerar a dissolução do império
comunista". 7 de junho de 1982.
Enquanto o comunismo estava caindo rapidamente sob Putin, a Rússia
reunia forças novamente para desgosto da América, promovendo a igreja
ortodoxa russa, com ênfase em seus discursos sobre os valores cristãos
ocidentais tradicionais.
A aliança é mais
profunda do que
apenas neste
momento

Mas é uma forma bruta de liberdade que também está presente na
China. A igreja ortodoxa russa e a igreja católica são reconhecidas pelo
Estado, enquanto em 2017 as Testemunhas de Jeová foram proibidas de

praticar sua religião e perseguidas de acordo com as leis ante extremismo russas que foram
estendidas a grupos não violentos em 2007. Claro, podemos ver o A tendência dos eventos no Oeste
pelos jesuítas inspirou os líderes a seguir o mesmo curso - é apenas uma questão de tempo.

De acordo com as leis do discurso de ódio na Austrália, o ex-primeiro-ministro Turnbull disse:
"Sabemos que nossas preciosas liberdades, nossa
liberdade de expressão, é o próprio fundamento da
nação". Mas tais declarações, embora sinceras, estejam
sendo feitas literalmente sob inspiração jesuítica e o
significado não é liberdade de expressão para falar a
verdade, mas para não dizer nada em um sistema
corrupto de designar liberdades individuais que foram a
base da verdadeira grandeza do Ocidente e da América.
Este trabalho é o sonho de ninguém menos que o Vaticano

Sonhos de uma nova ordem mundial

para recuperar a dominação mundial.
Os jesuítas de fato admiram os ideais comunistas, e não os ideais democráticos que eles toleram, e
esse ideal está sendo implementado agora por uma tecnocracia sob a liderança católica nos países
ocidentais, com as mudanças climáticas e a tecnologia puxando as cordas.
As eleições de 4 de junho de 1989 na Polônia, onde os candidatos anticomunistas obtiveram uma
vitória impressionante, desencadearam uma sucessão de revoluções anticomunistas pacíficas na
Europa Central e Oriental, conhecidas como Revoluções de 1989. O exemplo do Solidariedade foi
repetido de várias maneiras por grupos de oposição em todo o mundo. o bloco oriental,
eventualmente levando ao desmantelamento efetivo do bloco oriental e contribuindo para o
colapso da União Soviética, no início dos anos 90. 'A teologia da libertação é uma forma de
cristianismo influenciada pelo marxismo e pelo comunismo, que
se opõe ao materialismo e é a favor da igualdade. direitos para a
minoria e os pobres, mesmo que sejam direitos imorais!
‘Em um discurso no Portão de Brandemburgo, comemorando o
750º aniversário de Berlim, em 12 de junho de

Tentativa de assassinato de Reagan

Em 1987, Ronald Reagan
desafiou Mikhail Gorbachev,
então secretário geral do
Partido Comunista da União Soviética, a derrubar o muro.” A
igreja católica e a CIA tornaram possível o dia com a CIA
fornecendo fax e tecnologia de comunicação e suporte de

inteligência e inteligência. igreja se comunicando através de suas congregações e, claro, sua
inteligência.
redes. Reagan era apenas o ator da frente, assim como João Paulo II - literalmente ambos treinados
como atores, que se tornaram amigos em circunstâncias semelhantes ao receber ferimentos a bala
em tentativas de assassinato. No momento da lesão de João Paulo pelas mensagens de Fátima, ele
disse que a Virgem Maria havia salvado sua vida. É intenção do Vaticano conquistar a Rússia no
'imaculado coração de Maria', seguindo a visão de Fátima e do papa João Paulo II sobre o país e o
mundo. As mensagens de Fátima interpretaram o russo como a maior ameaça à paz global. Mas é
quem mandou a mensagem que é a maior ameaça à humanidade.
Após a tentativa de assassinato de João Paulo 13 de maio de 1981 (no mesmo
ano em que Reagan tentou assassinato), os pensamentos de João Paulo se
voltaram para as mensagens ocultas de Fátima. Sua oração era consagrar o
mundo ao Imaculado Coração de Maria, que foi lido na igreja da Basílica de
Maria Maior, em Roma, pois ele não pôde comparecer. Este dia marcou o
1600º aniversário do Primeiro Concílio de Constantinopla e o 1550º

Papa João Paulo sobrevive a tiro em 1981

aniversário do Concílio de Éfeso.
‘Mãe de todos os indivíduos e povos, você conhece todos os seus sofrimentos e esperanças. No seu
coração materno, você sente todas as lutas entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, que
convulsionam o mundo: aceite o apelo que fazemos no Espírito Santo diretamente ao seu coração e
aceite o amor da mãe e serva do Senhor, aqueles que mais esperam esse abraço, e também aqueles
cujo ato de confiança vocês também esperam de uma maneira particular. Tome sob sua proteção
materna toda a família humana que, com amor afetuoso, confiamos a você, ó mãe. Que amanheça
para todos o tempo de paz e liberdade, o tempo da verdade, da justiça e da esperança "- isso é
conhecido como o Ato de Confiança".
Adore Maria - Maria está conosco em nossas lutas, ensina o Papa Francisco. O culto a Maria é uma
prática oculta: “Maria ... é claro que já entrou, de uma vez por todas, na glória celestial. Mas isso não
significa que ela esteja distante ou desapegada de nós. “Antes Maria nos acompanha, luta conosco,
sustenta os cristãos em sua luta contra as forças do mal”. Disse Papa Francisco.

Daniel 11:37 Nem ele deve considerar o Deus de seus pais, nem o desejo das mulheres, nem
qualquer deus; porque ele se engrandecerá acima de tudo. 11:38, Mas em seu estado ele honrará o
Deus das forças; e um deus que seus pais não conheciam, honrará com ouro, prata e pedras
preciosas e coisas agradáveis.
“Desde o Concílio de Éfeso, [arte sacra] retrata Maria como rainha e
imperatriz, sentada em um trono real, adornada com emblemas reais,
coroada com um diadema, cercada por anjos e santos, e dominando não
apenas as forças de natureza, mas também a má influência de Satanás.”
(E p. 81)
Jeremias 44:25 Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel,
dizendo; Vocês e suas esposas falaram com suas bocas e se cumpriram
com suas mãos, dizendo: Certamente cumpriremos nossos votos que
fizemos, queimaremos incenso à rainha do céu e serviremos bebidas para
ela; certamente cumpra seus votos e certamente cumpra seus votos.
44:22 para que o Senhor não pudesse mais suportar, por causa do mal de
vossos feitos, e por causa das abominações que cometestes; portanto, a
sua terra é uma desolação, um espanto e uma maldição, sem habitante,
como neste dia. 44:23 Porque queimaste incenso e porque pecastes contra o SENHOR, e não
obedeças à voz do SENHOR, nem andaste na sua lei, nem nos seus estatutos, nem nos seus
testemunhos; portanto, esse mal aconteceu a você, como neste dia.

"Atos de Deus" ocorreu quando o
confidente de Brzezinski (conselheiro de
segurança nacional dos EUA), cardeal
Wojtyla, foi elevado ao título de papa João
Paulo II. Great Em grande segredo, ele
[Brzezinski] iniciou o que historiadores. . .
veria um grande movimento da Guerra Fria,
trabalhando com o homem cujo poder e
influência dentro da Santa Sé perdiam
apenas para o próprio Papa. Conheça o
cardeal Agostino Casaroli, secretário de
Estado do Vaticano - um quase-septuagenário de maneira amena, até mesquinha, mas cujas sutis
habilidades de negociação, uma mistura de dureza e tato, levaram observadores veteranos da Cúria
a chamá-lo de "Kissinger em uma batina". " Ele e Zbig estavam ocupados conectando a Linha Direta
do Vaticano, a ideia de Brzezinski cujas contribuições para a União Soviética

A derrota da Guerra Fria seria a menos conhecida conquista de Deacon [nome secreto do Serviço
Secreto de Carter]. 'O Museu da Emigração em Gdynia manteve cópias das cartas de Brzezinski ao
papa, que ele doou para a abertura do museu.
Enquanto isso, os Estados Unidos celebravam o fim da URSS e negociavam
a redução de armas enquanto mantinham seu arsenal. Gorbachev brotava
na retórica da Nova Ordem Mundial quando os Estados Unidos realizavam
seus sonhos como hegemonia.
O que o catolicismo criado pela revolta do povo francês contra os abusos
da igreja na revolução francesa viria a derrotar e reinventar através de suas
próprias guerras de furtividade na América pós Segunda Guerra Mundial.
Outra forma de estado de vigilância e fascismo foi se exibir e está surgindo
diante de nossos olhos hoje nos EUA. Alguns chamam isso de tecnocracia
ascendente ou Nova Ordem Mundial, mas o que você quiser chamar de
entender os principais atores por trás disso é a aliança CIA / Vaticano.

Jornalista investigativo de Gary Webb encontrado morto

Em agosto de 1996, Gary Webb, jornalista investigador do San Jose Mercury News, escreveu 'aliança
sombria'. canalizou milhões em lucros com drogas para um exército de guerrilha latino-americano
administrado pela Agência Central de Inteligência dos EUA, segundo uma investigação da Mercury
News.
Essa rede de drogas abriu o primeiro gasoduto entre os cartéis de cocaína da Colômbia e os bairros
negros de Los Angeles, uma cidade hoje conhecida como a capital mundial do "crack". A cocaína que
inundou ajudou a desencadear uma explosão de crack na América urbana. . . e forneceu o dinheiro e
as conexões necessárias para as gangues de Los Angeles comprarem armas automáticas. '
Gary foi encontrado morto em 2004 com dois ferimentos a bala no corpo, com muitas perguntas
sendo feitas sobre seu suicídio.
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- Um crime contra cidadãos e democracia dos EUA

A estratégia de segurança dos
EUA estabeleceu o que havia
sido determinado muitos anos
antes de George Bush fazer
essa declaração após o 11 de
setembro. “O plano é que os
Estados Unidos governem o
mundo. O tema aberto é o
unilateralismo, mas é, em
última análise, uma história de
dominação. Ele pede aos
Estados Unidos que
mantenham sua esmagadora
superioridade militar e evitem
que novos rivais se levantem
para desafiá-la no cenário mundial. Requer domínio sobre amigos e inimigos. Não diz que os Estados
Unidos devem ser mais poderosos, ou os mais poderosos, mas que devem ser absolutamente
poderosos.: p518
Apocalipse 13 nos diz que a besta com chifres semelhantes a cordeiros, representando seu poder
através do protestantismo e republicanismo, terá controle sobre a terra pelo que os homens podem
comprar e vender e faz com que o fogo desça do céu à vista dos homens. Mas a Bíblia também dá
esse aviso. Apocalipse 13:10 Quem leva ao cativeiro entra em cativeiro; quem mata à espada deve
ser morto à espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos.
Mas o que isso
nos diz no livro
'Keys of this
Blood', do exjesuíta Malachi
Martin? Roma
colocará seu
poder em última
análise na Europa.

Estratégia de Tensão
Teologia da libertação versus liberdade
religiosa, tanto ideologia jesuíta

conte-nos no
livro pelo exjesuita. Quando
os EUA estão
coloque seu
poder Europa.

Como ele saberia tudo isso? Ele estudou a profecia bíblica da SDA? Pelo contrário, ele conhece os
objetivos e ambições do papado com os "olhos do homem", considerando e falando grandes coisas.
Para chegar a uma posição no governo dos EUA, o melhor caminho é através de uma escola jesuíta
como a Universidade de Georgetown ou Notre Dame. Os jesuítas ocupam posições-chave nos
governos ocidentais. Os jesuítas possuem mais de 50% do banco da América, conforme exposto por
Karen Hudes, ex-advogada do banco mundial. Os jesuítas colocaram uma 'estratégia de tensão' na
sociedade que polariza o mundo ocidental pela liberdade religiosa - um modelo do Vaticano que
significa o oposto do que a constituição dos EUA foi fundada e a teologia da libertação ou, em outras
palavras, os direitos das minorias, como os direitos ao título nativo e direitos dos gays e, assim, eles
jogam nos dois lados da cerca com o objetivo de sair vencedor. Que os EUA estão em um beco sem
saída e a profecia diz o mesmo. Haverá uma apostasia nacional nos EUA, que terminará apenas em
ruína nacional. - Manuscrito 51, 1899. {Ev 235.1}
O 11 de setembro foi um ponto crucial para os EUA
afirmarem o domínio mundial e concluírem sua missão
no Oriente Médio. A resposta ao 11 de setembro foi
fazer uma declaração pública daquilo que foi
previamente determinado - mostrar sua força como o
valentão e o poder dominador do mundo. Não há nada
de bom para o cidadão americano.
A Estátua da Liberdade, com a cena circundante de

A guerra religiosa foi trazida ao solo
americano

devastação, representa um mundo em que a liberdade
se perde.
Tendo lidado com o comunismo socialista, os EUA agora se voltavam para o segundo animal do poço
sem fundo, para implementar a estratégia final para o controle da dominação mundial no Oriente
Médio. Enquanto Roma está guiando o animal até que ele seja gasto, Roma é o vencedor final.

“Era estranho que a CIA tivesse saído do prédio antes dos ataques das torres gêmeas. Em maio de
2007, os senadores do Partido Democrata e do Partido Republicano elaboraram uma legislação que
apresentaria abertamente um relatório
investigativo interno da CIA. Um dos apoiadores,
o senador Ron Wyden afirmou: "O povo
americano tem o direito de saber o que a
Agência Central de Inteligência estava fazendo
naqueles meses críticos antes do 11 de
setembro. O relatório investiga as
responsabilidades de cada indivíduo da CIA antes
e depois dos ataques do 11 de setembro. O
relatório foi concluído em 2005, mas seus
detalhes nunca foram divulgados ao público”.
Os Estados Unidos abraçam os diretores agostinianos para 'Guerra justa'. A “doutrina cristã da
guerra justa” foi originalmente desenvolvida por Santos Ambrósio e Agostinho e posteriormente
refinada por Thomas Aquinas e outros. A doutrina da guerra justa forneceu um caminho
intermediário entre o pacifismo da igreja primitiva, por um lado e, por outro lado, como nas
cruzadas o uso irrestrito da força no serviço de Deus. Os padrões de guerra justa foram elaborados
em resposta a quatro perguntas básicas: (1) Quem tem autoridade para ordenar que essa força seja
usada? (2) Que razões são necessárias e suficientes para essa ordem? (3) Que considerações
especiais, devem reger a decisão de empregar força? E (4) qual é a conduta aceitável, sob condições
de conflito armado, tanto em relação aos antagonistas
armados quanto aos espectadores desarmados? (Veja David
Little, "Introdução", em David Smock, Perspectivas religiosas
sobre a guerra, Instituto de Imprensa da Paz dos EUA, 2002).
O INSTITUTO O Instituto de Paz dos Estados Unidos é uma
instituição federal independente e apartidária criada pelo
Congresso para promover a prevenção, gestão e resolução
pacífica de conflitos internacionais. Fundada em 1984 ...
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Chester A. Crocker
(Presidente), James R. Schlesinger Professor de Estudos
Estratégicos, Escola de Serviço Exterior, Universidade de Georgetown.” O louco é que o instituto da
paz é criado para justificar a guerra. Essa doutrina foi ensinada às tropas no Iraque e é uma doutrina
católica que, através dos tempos, ameaçou a sociedade. Os jesuítas seguiram os ensinamentos de
Tomás de Aquino e, sem declarar o restante do quadro, observamos que o presidente é da escola
jesuíta Georgetown. Enquanto esse comitê pontifica sobre a justificação da guerra no Iraque, as
pessoas mais sensíveis percebem que essa guerra foi um crime contra a humanidade e foi criada
com base em uma premissa falsa.

Tomás de Aquino (1225–1274), um monge dominicano estabeleceu as condições para uma guerra
justificada, mas as guerras da igreja, do estado e da inquisição foram justificadas? Nunca, é por isso
que esse pequeno poder de besta é distinguido acima de seus companheiros, por causa de sua
brutalidade imoral sobre o povo de Deus e a humanidade, tudo em nome de Deus. Os dominicanos
deram os reinados da inquisição aos jesuítas que seguiram as filosofias de Tomás de Aquino.

• A guerra justa deve ser feita pela autoridade do estado.
• Não deve ser para ganho próprio ou para seu próprio poder, mas para restaurar boas
• A paz deve ser central para seu propósito em meio à violência

Em última análise, a questão é: como os EUA podem justificar seus crimes contra a humanidade,
assim como a igreja de Roma também pode justificar seus crimes contra a humanidade? Não são
cruzadas modernas influenciadas pela Igreja de Roma?
As políticas que os EUA adotaram como seu Deus deu desde o 11 de setembro irritaram as nações.
Apocalipse 11:18 E as nações se enfureceram, e chegou a tua ira, e a hora dos mortos, para serem
julgados, e para que recompensas a teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem. teu
nome, pequeno e grande; e devemos destruir os que destroem a terra.
Vivemos um tempo pouco antes do início total da guerra que foi propagado pelo 'chifre'. Um tempo
de problemas está prestes a entrar em erupção como nunca houve desde que havia uma nação e
Michael se levantará para julgar a Terra. Daniel 12: 1

“Em outubro de 2001, o Congresso aprovou a Lei
Patriota, que concedia ao governo amplos poderes para
combater o terrorismo. O governo Bush usou esses
poderes para contornar o FISC e instruiu a NSA a
espionar diretamente a Al-Qaeda por meio de um novo
programa de vigilância eletrônica da NSA. A NSA
também tem a tarefa de proteger as redes de
comunicação e os sistemas de informação dos EUA. [8]
[9] A NSA depende de uma variedade de medidas para cumprir sua missão, a maioria das quais é
clandestina. [10] October Em outubro de 2001, o presidente George W. Bush emitiu a Ordem
Executiva 13228 - conhecida como Programa de Vigilância do Terrorismo (TSP) - que autorizou a
Administração de Segurança Nacional (NSA) a rastrear as comunicações entre indivíduos no exterior
e suspeitos americanos domésticos”. Clandestino significa formas geralmente bastante duvidosas de
arrecadar dinheiro.
Somente em dezembro de 2005, a existência do
programa foi exposta pelo New York Times.
Enquanto você dirige pelo Hawthorn Nevada após uma
instalação militar, há uma série de sinais dedicados às
guerras americanas e terminando com essa dedicação
aos veteranos da guerra global contra o terror. 9-11 fez
do mundo seu campo de batalha sem limitações. A
guerra ao terror é realmente uma guerra contra você.
O 9-11 foi fundamental para a promulgação de leis de vigilância em todo o mundo, sobre as quais
nunca teríamos conhecimento, exceto por denunciantes como William Binney, que desenvolveu
'thinthread', que depois do 11/9 foi desenvolvido como 'vento estelar', conhecido como "Escutas
telefônicas da NSA" e "vigilância sem garantia da NSA. Binney desenvolveu um atalho para atacar
indivíduos envolvidos em atividades terroristas. Várias semanas antes do 11 de setembro, o
programa foi encerrado. Ele ficou indignado com o pensamento dessa ação anticonstitucional e
apitou o programa. O que aconteceu depois foi de manhã cedo, ele foi preso por uma equipe de
agentes do FBI com uma arma apontada em seu caminho enquanto estava através do programa de
vigilância do presidente George W. Bush (PSP). Binney

calcula que as instalações de Bluffdale, Utah, têm
capacidade para armazenar 100 anos das comunicações
eletrônicas do mundo. Quando Binney percebeu que não
eram outros condados, mas cidadãos americanos sendo
espionados, ele começou a falar. A magnitude do problema
está além do que alguém poderia imaginar. Eles podem ter
como alvo o fato, mantendo informações privadas
registradas e criando perfis nessa pessoa. O vento estelar
violou a lei constitucional e, em 2004, funcionários do
Departamento de Justiça ameaçaram renunciar por causa do assunto. Basicamente, o que Binney
está falando é totalitário ou um estado fascista como a Alemanha. Dick Chaney foi responsável por
mudar o programa de vigilância de um indivíduo para vigilância em massa. Os metadados incluem
telefonemas de todos com quem você está falando, o que é uma violação da constituição dos EUA e
da liberdade básica. Isso inclui gravações de chamadas telefônicas, o conteúdo de mensagens de email, entradas no Facebook e o histórico de acesso de qualquer usuário da Internet a sites - tudo isso
considerado legal, mesmo que o sistema de mandado limitasse a interseção a um intervalo
especificado de alvos.
A atualização para fibra ótica ajuda a reunir essas informações. A aliança eletrônica de espionagem
Five Eyes, composta por EUA, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Consequentemente, o
GCHQ e a NSA são capazes de acessar e processar grandes quantidades de comunicações entre
pessoas totalmente inocentes, bem como suspeitos direcionados. Tendo apoiado os mujahideen e
outras organizações terroristas com armas e dinheiro com campos de treinamento até em solo dos
EUA para combater o comunismo, o ataque terrorista bate à porta dos Estados Unidos. Agora, de
acordo com um estudo recente, a maioria dos americanos acredita que preservar os direitos dos
cidadãos dos EUA é mais importante do que impedir ataques terroristas. Suas liberdades e direitos
que fizeram dos EUA um grande país são vendidos.

As pessoas dizem que não tenho nada a esconder! Vamos viver
confortavelmente e deixar a corrupção não dita em lugares altos até
que ela bata à sua porta e destrua até mesmo aqueles que queriam ter a
cabeça enterrada na areia? Porque virá como morte e destruição ...

• Inspirados pelos pensamentos de dominação do mundo entregues aos
americanos não pelos antepassados americanos, mas pela milícia
liderada pelo Vaticano, os EUA vão parar em nada e por qualquer meio
até que alcançou a dominação mundial. Livro 'Chaves deste sangue' do
padre e autor católico Malachi Martin - 1990

Este livro altamente aclamado declara nas páginas 15-16: "Dispostos ou não, prontos ou não,
estamos todos envolvidos em uma competição global de três vias, sem barreiras e proibições. A
maioria de nós não é concorrentes, no entanto. Nós somos os que estão em jogo, pois a competição
é sobre quem estabelecerá o primeiro sistema mundial de governo que já existiu na sociedade das
nações, sobre quem manterá e exercerá o duplo poder de autoridade e controle sobre cada um
deles. nós como indivíduos e sobre todos nós juntos como uma comunidade ... "A dupla hegemonia
é exatamente o que Apocalipse 13 está descrevendo. Quem são os três concorrentes? Todos
recebem períodos proféticos de tempo e sobem do poço sem fundo, como descrito no livro do
Apocalipse - Cristianismo Apostado - uma hegemonia de duelo entre o Vaticano e os EUA,
comunismo ateu e islamismo.
"A competição é total porque, agora que ela começou, não há como revertê-la ou cancelá-la. Não há
impedimentos porque, uma vez decidida a competição, o mundo e tudo o que há nela - nossa
maneira de vida como indivíduos e cidadãos das nações; nossas famílias e nossos empregos; nosso
comércio, comércio e dinheiro; nossos sistemas educacionais, nossas religiões e nossas culturas; até
mesmo os emblemas de nossa identidade nacional, que a maioria de nós sempre deu como certa tudo terá sido poderoso e radicalmente alterado para sempre. Ninguém pode ser isento de seus
efeitos. Nenhum setor de nossas vidas permanecerá intocado. "
Essa dupla hegemonia restringirá a liberdade religiosa, seguindo o modelo do Vaticano II de
'liberdade religiosa'. Apocalipse 13:15 E a besta com chifres de cordeiro (EUA) tinha poder para dar
vida à imagem da besta (um reflexo da a besta ou poder papal da idade das trevas), para que a
imagem da besta fale e faça com que todos os que não adoram a imagem da besta sejam mortos.
Satanás tem mil baterias mascaradas que serão abertas ao povo leal e obediente a Deus para obrigálo a violar a consciência. - Carta 30a, 1892. {LDE 147.3}

‘A longo prazo, a política global está fadada a se tornar cada vez mais pouco favorável à
concentração do poder hegemônico nas mãos de um único estado. Por isso, os Estados Unidos não
são apenas a primeira superpotência verdadeiramente global, mas também provavelmente a última.
'Zbigniew Brzezinski

Campos de papoulas

Os Russos apoiaram
um golpe no
Afeganistão pelo
domínio comunista
que foi travado pela
resistência tribal
quando um governo
comunista chegou a
governar o país. Os EUA armaram os Mujahideen que, dos homens da tribo, se tornaram senhores
da guerra. Os talibãs (fundamentalistas islâmicos sunitas) chegaram ao Afeganistão em 1996, depois
que os soviéticos saíram e os senhores da guerra estavam no controle do país. "A guerra secreta da
CIA contra a ocupação soviética do Afeganistão ajudou a transformar as fronteiras afegãopaquistanesas em uma plataforma de lançamento para o comércio global de heroína." Fronteira
afegão-Paquistão. Essa região logo se tornou o maior produtor de heroína do mundo. Em 1984,
supria impressionantes 60% do mercado americano e 80% europeu. Os campos afegãos fornecem
90% da heroína mundial, uma indústria multibilionária de tráfico. As fronteiras do Afeganistão com o
Paquistão e o Irã eram conhecidas como o crescente dourado.
Enquanto Trump não lidera o ataque
ao tráfico de drogas, os EUA
representam o Vaticano em suas
guerras que Roma é impotente para
realizar através da CIA, assim como
os Rothschild são os homens de
frente dos bancos do Vaticano.

O fim justifica os meios e, portanto, a CIA não se importava com o comércio de armas e drogas, pois
lutava contra os soviéticos. Um governo comunista de Mohammad Taraki tenta erradicar a produção
de papoula e também defendeu reformas como a igualdade na educação das mulheres e proibiu
casamentos arranjados. A resistência foi dada pelos membros da tribo liderados pelo senhor da
guerra Gulbuddin Hekmatyar com grandes quantidades de ajuda da Arábia Saudita, Paquistão e
Estados Unidos. Em setembro de 79, Taraki foi morta em um golpe organizado pelos militares e foi
instalado um Admin treinado nas universidades de Columbia e Wisconsin.

“Segundo a versão oficial da história, a ajuda da CIA aos Mujahideen começou em
1980, ou seja, depois que o exército soviético invadiu o Afeganistão, em 24 de
dezembro de 1979. Mas a realidade, guardada secretamente até agora, é
completamente diferente. Entrevista Brzezinski com o Le Nouvel Observateur
(1998)
A fé sobreviveu
contra todas as
forças do mal,
diz Binladin

7 de outubro de 2001

Os EUA usaram os extremistas muçulmanos mais radicais, muitos
treinados em solo americano.
Após o 11 de setembro, os poderes da CIA foram ampliados por
Bush. Antes dessa época, a CIA não carregava armas
devido às muitas
Todos os prisioneiros de Guantánamo foram
incidências que os levaram
submetidos a “tratamento farmacológico” com
a perder certos poderes.
alta dosagem de um medicamento
antimalárico
Jornalista Daniel
Pearl na
Os poderes da CIA foram
controverso, mefloquina com
Índia foi
efeitos
sequestrado
colaterais
e
estendidos por Bush para
morto
como convulsões, vertigem
intensa, alucinações,
as guerras pós-11 de
delírios paranóicos, agressão, pânico, ansiedade,
setembro no Iraque. A
insônia severa e pensamentos suicidas
Alegado mentor
CIA sabia que seu
dos ataques de 11
resultantes em mortes de prisioneiros.
de setembro de
principal objetivo era o
2001, o
Deixando a lei estabelecida das Convenções de
Afeganistão. Os EUA
paquistanês Khalid
Genebra - incluindo o Artigo Comum 3, que
tentaram convencer o
Sheikh Mohammed
proíbe “tratamento cruel e tortura” e “ofensas à
Talibã a desistir de
dignidade pessoal, em particular tratamento
Binladin, mas sem sucesso, os EUA entraram
humilhante e degradante”. Eles são mantidos
em guerra e, assim, a Al-qaeda mudou-se no
indefinidamente sem julgamento. Tortura
Afeganistão Para a fronteira do Paquistão
informações exatas e falsas confissões também. A
nas montanhas. A cooperação com o
ideia é trazer a pessoa de volta à vida antes do
Paquistão não impediu a Al-qaeda de se
ponto da morte.

mover após um bombardeio pesado das montanhas de Tora Bora através da fronteira para o próprio
Paquistão. A CIA seguia as comunicações da Al-qaeda através da casa de al-Hada em o Iêmen até alHada fugiu de casa quando funcionários do governo do Iêmen vieram prendê-lo - seu filho se
explodiu com uma granada de mão. Procurando a al-qeda no Paquistão, a CIA estava prestes a
rastrear Abu Zubaydah, um cidadão da Arábia Saudita que estava organizando os refúgios para a alqaeda (atualmente mantida pelos EUA na detenção de Guantánamo). Após invadir 14 refúgios, Abu
Zabayadah foi levado pela CIA para a Tailândia para interrogatório pela CIA, revelando o líder da
operação 9-11, que levou Khalid Sheikh Mohammed que foi capturado em 1º de março de 2003, na
cidade paquistanesa de Rawalpindi por um operação combinada da Agência Central de Inteligência
dos EUA (CIA) e da Inteligência Interserviços do Paquistão. Novas liberdades foram dadas à CIA de
tortura aprimorada para interrogatório, aplicada à suposta mentira dos ataques de 11 de setembro
de 2001, o paquistanês Khalid Sheikh Mohammed. Waterboarding era um método usado pela
inquisição na idade das trevas, agora útil para a inteligência na baía de Guantánamo. Sua confissão
é: "Eu fui o diretor de operações do xeique Osama Bin Laden (líder da rede terrorista da Al Qaeda)
com relação à organização, planejamento, monitoramento e execução da operação 11-S".

Islamburg
As atividades paramilitares do Islã racial ocorreram em solo americano. Em Islamburg, no norte de
Nova York, e outras instalações similares, havia bunkers, armas de alta potência e treinamento
financiado pela CIA. Centenas de clérigos islâmicos foram enviados aos EUA para treinamento para
combater a União Soviética a partir de 1979. Os EUA estavam de olho na Eurásia por sua imensa
riqueza e para manter o equilíbrio de poder como escreve Zbigniew Brzezinski, ex-secretário de
Estado:
Para a América, o principal prêmio geopolítico é a Eurásia. . . .
Agora, um poder não eurasiano é preeminente na Eurásia…. e a
primazia global da América depende diretamente de quanto
tempo e com que eficácia sua preponderância no continente
eurasiano é mantida. . .. Para colocá-lo em uma terminologia
que remonta à era mais brutal dos impérios antigos, os três
grandes imperativos da geoestratégia imperial são evitar
conluios e manter a dependência de segurança entre os
vassalos, manter os tributários flexíveis e protegidos e manter
os bárbaros de se unirem.

Gulen era um pregador islâmico que pregava uma nova ordem mundial islâmica e é capaz de
espalhar essa mensagem pelo rádio e pela televisão e pelas universidades e iniciou um novo partido
político que tentou derrubar o governo existente nos anos 90.
Ele foi acusado de sedição e levado de volta aos EUA para se
tornar um residente nos EUA, onde continua a estabelecer
centenas de escolas em toda a Turquia e na Ásia Central e nos
EUA com financiamento da CIA.
Em 15 de julho de 2016, houve uma tentativa de cupê contra o
presidente Erdogan (ao lado do Papa Francisco) por um soldado desonesto que introduziu lei
marcial, com acusações de que os EUA estavam por trás do levante. Fethullah Gülen (foto à direita
com o papa João Paulo II) é estratégico para se alegrar com um complexo na Pensilvânia Saylorsburg
e Erdogan apontou Gulen como o responsável pela trama, mas é claro que o Ocidente disse que não
tinha nada a ver com isso. A Turquia quer que os EUA entreguem Gulen. A Turquia está em uma
posição estratégica para a Rússia e o Oriente Médio, com bases aéreas dos EUA. Quando a Turquia
comprou armas russas, os EUA pensaram em impor sanções com a ameaça de Erdogan de perder
bases americanas na Turquia.

Base militar cubana dos EUA

Os arquivos de Guantánamo enviados ao WikiLeaks
e outros, como o New York Times e o The Guardian,
revelam que 'Sami al-Hajj, jornalista e cinegrafista
da Al Jazeera, foi detido de 2002 a 2008,
supostamente em parte para que as autoridades
americanas o interrogassem sobre a rede de
notícias. Segundo o arquivo, ele foi detido "para
fornecer informações sobre ... o programa de
treinamento da rede de notícias al-Jazeera,
equipamentos de telecomunicações e operações de
coleta de notícias na Chechênia, Kosovo e Afeganistão, incluindo a aquisição pela rede de um vídeo
da UBL [Osama bin Laden] e uma entrevista subsequente com a UBL ". Ele foi considerado "um risco
ALTO, pois é provável que ele represente uma ameaça para os EUA, seus interesses e aliados" e "o
valor ALTO da inteligência".

O caso Irã contra

De agosto de 1985 a março de 1987 - A audiência interrompeu a nação quando foi transmitida para
todo o país. Oliver North declara na audiência do congresso: "Operação de conversão é mentira". Há
um grande engano praticado em operações secretas. "Mas ele continuou dizendo que isso não
significa que não precisamos deles. Essa é a mentalidade dos homens que leva a grandes crimes,
embora não comece como tal, mas se desenvolva dessa maneira. North foi uma ajuda militar para o
conselho de segurança nacional de Reagan, trabalhando em estreita colaboração com o chefe da CIA
Casey. A presidência de Reagan estava em questão quando foi revelado que "os lucros da venda de
armas ao Irã foram canalizados pela CIA para os rebeldes de direita na Nicarágua que estavam
combatendo o governo socialista do país." Esta operação foi ilegal, pois o Congresso aprovou uma
emenda anterior que proibia fundos governamentais ou apoio militar sejam dados aos contra
rebeldes. Ele foi condenado por obstruir a justiça, enviando uma falsa linha do tempo de eventos ao
Congresso, destruindo documentos do governo quando as notícias do acordo se tornaram públicas,
aceitando um presente ilegal de um sistema de segurança residencial de US $ 13.800 e falsificando
cartas mostrando que ele pagou por isso. Ele não precisou ir para a prisão, mas recebeu ordem de
1.200 horas de serviço comunitário e de pagar uma multa de US $ 150.000. Antes de North ser
julgado, o homem da CIA, George W. Bush, já havia perdoado North. Afinal, ele estava apenas
seguindo a cadeia de comando. O importante é que houve um julgamento e foi isso. Não é
necessário caçar a cabeça mais alto, é claro.
Hoje Oliver North é presidente da associação Nacional Rifle, o que parece bastante irônico.

Tempestades no deserto por petróleo

If ever there was a war so obviously disconnected
from the reasons given for it to take place it is the
post 9-11 war in Iraq in 2001, another war following
on from the initial Desert Storm war carried out by
CIA man Bush senior. There were no weapons of mass
destruction and the independent inspectors were
reported as being CIA men. To the credit of the British
they made efforts to bring Tony Blair to trial but
Michael Moore wants to know why Bush, Cheney and
Campos de petróleo em chamas durante meses
Rumsfeld are not in jail? It saw the death of Dr. David
no deserto disseram ao oeste sobre o que era
realmente essa guerra
Christopher Kelly, a
Welsh scientist and
authority on biological warfare,
who was pushed into the media
spotlight after being identified in
newspapers as the man the
government believed was the
source for a controversial BBC
report on Iraq. The BBC report, in
May 2003, cast doubt on the
government's claim that Iraq had
weapons of mass destruction
capable of being deployed within
Bush vê Deus nos olhos de Pope, diz
Tony Blair se converteu ao
45 minutes. Bush's "axis of evil"
ele
catolismo depois de deixar seu
was comprised of Iran, Iraq, and
emprego como primeiro ministro.
North Korea and the three amigos the US, Britain and Australia
Muitos cidadãos britânicos
queriam que ele fosse preso por
made up the trinity of the ‘Coalition of the Willing’- we are willing
levar seu país a uma guerra
to allow innocent people to die is what it really means. It saw the
injusta!
pollution of oil wells set on fire in the desert and the end of
America’s one-time ally Saddam Hussein who the US had previously courted. ‘Before the 2003
invasion, Iraq's domestic oil industry was fully nationalized and closed to Western oil companies.’
The notion that Saddam Hussein government had ties to Al-Qaeda only spotlighted the US in the
minds of many around the world as a terrorist sponsoring organization. ‘Counter-terrorism expert
Rohan Gunaratna has called the invasion of Iraq as a "fatal mistake" that has greatly increased
terrorism in the Middle East.’ And is no one understood that, they should have no doubt by the
message Saddam Hussein sent by the burning hundreds of burning oil well across the country which

burnt out of control. ‘The total amount of oil burned is generally estimated at about one billion
barrels of the entire one hundred four billion
Esta regionalização está de acordo com o Plano Trilateral, que exige uma convergência gradual do
Oriente e do Ocidente, levando finalmente à meta de um governo mundial. A soberania nacional não
é mais um conceito viável. 'Zbigniew Brzezinski.
285.000 mortes de acordo com os Estados Unidos vazaram relatórios de campo do pentágono principalmente civis - por que o mundo não parou como o Covid-19 por isso?

A CIA recebeu amplos poderes após o
11 de setembro e cruzou 1/3 do Iraque
carregando armas através de suas
novas forças especiais antes mesmo da
guerra ser declarada, diz a revista Time

Acima da lei

A Ordem Executiva 13228,
iniciada por Bush - conhecida
como Programa de Vigilância do
Terrorismo (TSP) - que autorizou a
Administração de Segurança
Nacional (NSA) a rastrear as
comunicações entre indivíduos no
exterior e suspeitos americanos
domésticos.

Expansão dos poderes
presidenciais (Caesars): A
invasão do Iraque foi contra a
Carta da ONU, que é claro que
os EUA são os principais
signatários. Os EUA estão
adaptando a doutrina de
Munroe a qualquer
circunstância e o poder do
presidente estar superando o
poder do congresso.

Na Grã-Bretanha, seja em maio ou Blair, Síria
ou Iraque, eles não se preocupam com o
parlamento concordando em ir à guerra,
apenas fazem isso

Não deveria haver leis secretas
e elas estão sendo abusadas por pessoas que pertencem a
sociedades secretas, como a caveira e os ossos de Bush.” A gravação
e a vigilância secretas dos cidadãos em todo o mundo foram uma
iniciativa pós-11 de setembro sob a administração de Bush.

Revelações. Como a CIA havia deixado o prédio antes do incidente do 11 de setembro, a questão é
que a CIA tem conhecimento das informações do ataque, algo que o senador Ron Wyden também
questionou, mas não recebeu resposta.
Existem sérias preocupações constitucionais que vieram com o ato de emenda da FISA. Autorizado
sob a Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira de 1978 (FISA) para supervisionar solicitações de
mandados de vigilância contra espiões estrangeiros dentro dos Estados Unidos pela lei federal. "A
NSA estava consultando os metadados dos registros comerciais" de uma maneira que pareceu ao
Tribunal ser diretamente contrária "à ordem do tribunal que permitia." Se o histórico dos serviços
de inteligência estivesse completamente limpo, talvez fosse menos preocupante ter informações
em suas mãos, mas eles provaram ter um histórico criminal ou, devo dizer, agiram imoralmente
sem o escrutínio da lei na maioria dos casos.
Agora podemos ver claramente como homens e mulheres são impedidos pelos EUA de comprar ou
vender, exceto sob certas condições pelo uso da vigilância em massa em referência à profecia de
Apocalipse 13 13:16. E ele causa tudo, tanto pequeno quanto grande, ricos e pobres, livres e servos,
para receber uma marca na mão direita ou na testa:
Após a revelação de Edward Snowden das questões americanas de vigilância em massa, surgiram as
atividades das agências de espionagem contra seu próprio povo.
senador Ron Wyden, sobre vigilância em massa sobre o povo americano. Apesar de cometer perjúrio
e ter muitas queixas apresentadas contra ele após 5 anos, nenhuma acusação é feita contra ele e
nunca poderá ser apresentada contra ele após esse período.
Ele deveria ter sido condenado a 5 anos de prisão.
Os americanos só ficam incomodados se a espionagem é
contra eles mesmos. Obama poderia ter tomado uma ordem
executiva para impedir o que era ilegal, mas não o fez. 'A
interceptação de comunicações privadas via vigilância eletrônica se tornou uma ferramenta crítica
da aplicação da lei e tem sido usada há décadas para ajudar na coleta de evidências'. E, portanto, é
uma expansão assustadora sobre o que os EUA vêm fazendo há muito tempo. Ele questiona os
direitos individuais de acordo com as 1ª e 4ª emendas da constituição. 9-11 foi responsável por essa
expansão da vigilância em massa.

Em 2013, James Clapper, diretor de inteligência nacional, encontra-se em audiência no Congresso
quando questionado por

Uma agência pouco conhecida - a investigação da CIA / NSA
Na necessidade de desenvolver uma capacidade de saber o que
inimigos em potencial estão fazendo, o governo dos Estados
Unidos aperfeiçoou uma capacidade tecnológica que nos permite
monitorar as mensagens que passam pelo ar. (...) Agora, isso é
necessário e importante para os Estados Unidos, quando
examinamos no exterior inimigos ou inimigos em potencial.
Devemos saber, ao mesmo tempo, que a capacidade a qualquer
momento poderia ser revertida para o povo americano, e
nenhum americano teria mais privacidade: essa é a capacidade
de monitorar tudo - conversas telefônicas, telegramas, não
importa. Não haveria lugar para se esconder.
Se esse governo se tornasse uma tirania, se um ditador assumisse
o comando neste país, a capacidade tecnológica que a
comunidade de inteligência deu ao governo poderia permitir que
ele impusesse tirania total, e não haveria como reagir porque os
mais cuidadosos o esforço de combinar resistência ao governo,
não importa o quão privadamente foi feito, está ao alcance do
governo para conhecê-lo. Essa é a capacidade dessa tecnologia.
(...)
A audiência do comitê da igreja em 1975

Existe um número cada vez maior de empreiteiros ou mercenários privados sendo usados no pósguerra 9-11

A Academi é uma empresa militar
privada americana fundada em 1997
pelo ex-oficial do Navy SEAL Erik Prince
como Blackwater, renomeada como Xe
Services em 2009 e agora conhecida
como Academi desde 2011 depois que a
empresa foi adquirida por um grupo de
investidores privados.

O príncipe Erik (fundou a companhia de água preta, uma entre
muitas) se vê como um cruzado moderno contra o Islã radical
e, sem surpresa, ele é filho de Roma. "Como declara um
manual de campo militar dos EUA: os funcionários
contratados não estão sujeitos à lei militar sob o UCMJ
[Código Uniforme de Justiça Militar] ao acompanhar as forças
americanas, exceto durante uma guerra declarada". 21 Out
2004.

Eric Prince mudou-se para emigrantes árabes para evitar repercussões legais por causa de massacres
e má gestão do envolvimento da Blackwater na guerra do Iraque. Ele não foi capaz de trabalhar para
os EUA com o governo Obama por causa do que aconteceu no Iraque, mas nos emirados ele deu
conselhos sobre a Líbia, Síria e Iêmen. Ele voltou com a presidência de Trump através de uma
reunião com um banqueiro russo. Prince estava lá na noite em que Trump foi eleito, vendo uma
oportunidade com contratos privados no Afeganistão e na Venezuela. Ele está muito interessado em
um conflito no Irã.

Soprar seu apito
Obama era um orador muito
agradável, mas se inclinou
para a operação de drones,
na qual muitas vidas foram
perdidas e lutaram contra os
denunciantes. Ele estava
cercado por jesuítas com a
nova ordem mundial em
mente, que realmente
começava a irritar a opinião
pública por causa da perda
de empregos e coisas como
privatização. Em sua reunião
final na Europa, ele nos dá
palavras de consolo que a
nova ordem mundial não se
desintegrou, mas resistirá
apesar da mudança de
direção da nação, algo que
Hilary também aludiu. A
estrutura por trás da nova
ordem mundial, como o
banco mundial, as influências
do Vaticano, as mudanças
políticas e sua teologia nas
universidades não desaparecerá.
Em 2014, o presidente Barack Obama nomeou o padre
jesuíta Thomas J. Reese como o mais novo membro da
Comissão Americana de Liberdade Religiosa
Internacional (USCIRF) ", e em 2016 Reese" assumirá o
cargo de presidente da organização, um independente,
comissão bipartidária que monitora e analisa violações
da liberdade religiosa em todo o mundo e faz
recomendações políticas ao Secretário de Estado, ao Congresso e ao presidente. ” Quão bem isso se
encaixa na história dos jesuítas que assumiram as rédeas da inquisição! Reese havia sido criticado
anteriormente como editor da revista América por sua posição sobre preservativos para prevenir o
HIV / AIDS, pluralismo religioso, padres homossexuais e apoio a políticos católicos pró-escolha.
Houve muitos denunciantes durante a presidência de Obama. Os mais notáveis para obter a atenção
do público foram Chelsea Manning, Julian Assange e Edward Snowden Assange nos deu uma ideia da

corrupção e da extensão da globalização americana. Edward Snowden nos deu a extensão da
espionagem da NSA em nível mundial e nos deu uma idéia do poder vindouro do controle americano
do mundo. Snowden nos mostrou que a NSA tinha capacidade para obter informações de indivíduos
em todo o mundo.
Obama afirmou isso, embora a globalização tenha alimentado um "senso de injustiça" e precisasse
de uma "correção de rumo" para lidar com a crescente desigualdade ...... "não haverá retorno ao
mundo antes da globalização".
“Alemães e americanos devem aproveitar a oportunidade para moldar a globalização de acordo com
nossos valores e idéias. Estamos comprometidos em ampliar e aprofundar nossa cooperação com
nossas empresas e nossos cidadãos, de fato com toda a comunidade mundial”.

‘Portanto, como parte desse magnífico sonho global,
Merkel prefere abandonar a proteção de dados e reunir
detalhes pessoais dos cidadãos. Philipp Albrecht,
membro do Partido Verde Alemão, disse que a mudança
de legislação proposta é uma violação da lei da UE. É
evidente que muitos cidadãos do Ocidente estão
completamente cansados de sua liderança e de sua própria agenda de planos globalistas, como visto
na mudança de liderança nas urnas. '
Como disse Malachi Martin, membro do Vaticano, uma vez: ‘não há como reverter ou cancelar. ...
nosso modo de vida como indivíduos e cidadãos das nações; nossas famílias e nossos empregos;
nosso comércio e comércio e dinheiro; nossos sistemas educacionais e nossos religiosos e nossas
culturas; até os distintivos de nossa identidade nacional, que a maioria de nós sempre deu como
certa - tudo terá sido poderoso e radicalmente alterado para sempre. 'Ele está certo, pois são os
conspiradores de tais planos.
"Pessoas, governos e economias de todas as nações devem atender às necessidades de bancos e
corporações multinacionais." Zbigniew Brzezinski
Eu acho que as pessoas estavam cansadas do pouco que sabem de todo o plano, é uma ideologia
que nasce do romancismo com o consentimento desconhecido do povo.

Papa na sessão de 2015

O papado estava crescendo em influência ao
longo das décadas mostradas pelos expresidentes que representavam os Estados
Unidos no funeral de João Paulo 11.
Representava uma mudança real de onde a
América Protestante estivera e para onde
estava indo. Na foto da esquerda, o presidente
George W. Bush, Laura Bush, o ex-presidente
George HW Bush, o ex-presidente Bill Clinton,
a secretária de Estado Condoleezza Rice e o chefe de
gabinete da Casa Branca Andy Card prestam seus respeitos
ao papa João Paulo II na Basílica de São Pedro no Vaticano,
quarta-feira, 6 de abril de 2005.” George Bush Júnior havia
dito que via Deus nos olhos do papa. Todos eles eram
pessoas de influência do Vaticano que lideravam os Estados
Unidos.
A visita do Papa Francisco ao congresso dos EUA em 2015 foi
histórica em
Foi um momento histórico ter o primeiro papa jesuíta se
dirigindo aos legisladores americanos pela primeira vez
na história. A formação dos jesuítas era de natureza
militar e pisava o protestantismo sob seus pés, como
representado pela imagem na igreja jesuíta em Roma.

O fato de ele ter sido o primeiro papa jesuíta e estar se dirigindo aos
legisladores do Congresso dos Estados Unidos.
John Boehner, o orador da casa de representantes, estava pressionando a
chegada do papa e estava chorando por suas palavras
emocionantes.
Citações jesuíta James Martin, S.J. Em maio de 1816, Adams
escreveu a Jefferson sobre a "restauração" da Companhia de
Jesus: "Não gosto do reaparecimento dos jesuítas. ... Não
teremos enxames regulares deles aqui, com tantos disfarces

quanto apenas um rei dos ciganos pode assumir, vestido como impressoras, editoras, escritores e
professores? Se alguma vez houve um corpo de homens que merecia condenação na terra e no
inferno, é essa sociedade de Loyola. No entanto, somos compelidos pelo nosso sistema de tolerância
religiosa a oferecer-lhes um asilo. "Não é surpreendente que Adams nos desprezasse. A Sociedade
de Jesus foi fundada na obediência ... a um poder estrangeiro (Adams desconfiava profundamente
da maioria das coisas europeias) E em 1821 ele perguntou: "Um governo livre pode existir com a
religião católica romana?"
Que a história da organização jesuíta fale em voz alta por si mesma em resposta a essa pergunta! A
que obediência os jesuítas foram fundados? Para o papa. A que eles recorreriam como pensadores
livres para alcançar seu fim? “O sangue dos profetas, e dos santos, e de todos os que foram mortos
na terra.” A missão dos jesuítas era acabar com o protestantismo, como pode ser visto nesta foto na
frente da igreja jesuíta em Roma e como isso mudou Protestantismo dentro da América hoje! As
raízes do protestantismo e o nome quase desapareceram.
Os Estados Unidos em 2015 estavam liderando a nação globalista sob Obama com conselheiros
jesuítas ao seu redor. Vemos Nancy Pelosi também na foto
com Francis. O resultado nos EUA após o colapso financeiro em
2008, junto com pessoas que perderam suas casas, sem
trabalho e privatizações e também retórica anticristã, deu a
Trump uma vitória esmagadora. As pessoas dormiam nos
parques, as casas estavam à venda por dinheiro a preços
ridículos, os estacionamentos vazios e as pessoas implorando
A Casa Branca está cheia de agentes
católicos liderando os EUA em suas guerras.
Apenas para esclarecer a proximidade do
Vaticano aos EUA - a CIA usou o banco do
Vaticano para lavagem de dinheiro, tinha um
assento no Vaticano e o Vaticano mantinha
informações militares / nucleares secretas
no Vaticano. Paul L Williams jornalista
investigativo

por trabalho e dinheiro em todos os semáforos que
testemunhei na Flórida. As mesmas cenas voltarão em 2020?

‘De Cuba às mudanças
climáticas, ele revitalizou o
papel do Vaticano’ na
diplomacia global. Agora ele
está trazendo sua agenda de
ativistas para a revista Time
dos EUA
Liberdade sob ameaça, pois
ele traz sua ideologia
marxista. Os EUA são o
principal ator do Novo
Império Romano.

O Dr. Charlie Camosy disse que levou apenas 10 anos (2004-2014) para
mudar nossa "cultura" em relação ao casamento gay. Ele espera que
nossa nação também possa experimentar uma conversão ecológica em
um período de tempo semelhante. Ele diz que isso acontecerá quando
nos comprometermos com uma "educação ecológica" na "escola, nas
famílias, na mídia, na catequese (igrejas) e em outros lugares". Dr.
Camosy conclui seu artigo com as palavras: "Vamos trabalhar".
Começou. Os jesuítas estão dizendo que a lei do domingo verde do papa
está chegando em 10 anos ou menos. Essa é a projeção deles, não a
nossa. Eles esperam que, através de uma campanha maciça de “educação
ecológica”, os corações e mentes das pessoas sejam mudados para
aceitar Laudato Si - e eles já começaram.
Teólogo jesuíta prevê que 'Laudato Si' se tornará lei em 10 anos ou
menos em 25 de setembro de 2019 por Andy Roman

Problemas no Banco do Vaticano

O reverendo Paul Marcinkus, de Chicago, havia sido nomeado pelo papa Paulo VI em 1971 para
chefiar o Banco do Vaticano em 1971. O arcebispo não tinha conhecimento prévio de bancos
internacionais, mas foi enviado à Universidade de Harvard para um curso intensivo de seis semanas
para aprender banca internacional.
Durante a década de 1980, o arcebispo se envolveu com um banqueiro siciliano ligado à máfia
chamado Michele Sindona e, em seguida, com um financista italiano chamado Roberto Calvi,
presidente do Banco Ambrosiano, que acabou em colapso com enormes dívidas envolvendo perdas
de pelo menos US $ 250 milhões.
Roberto Calvi acabou morto, pendurado em uma corda na Blackfriars Bridge, em Londres, vítima de
um falso suicídio. O arcebispo foi procurado pelos promotores italianos, não em conexão com o que
acabou sendo um assassinato da máfia, mas com as perdas do Banco do Vaticano incorridas com a
criação de falsas empresas de fachada nas Bahamas. O banco consistia em uma mesa, uma

secretária e um telefone e pode receber até US $ 75 milhões em depósitos em um único dia em
dinheiro! Enviado de volta ao Vaticano e para
comprar armas, golpes e financiar grupos de
direita.
Então, seguindo a promessa do papa jesuíta de
limpar o banco do Vaticano, Pell foi trazido para
limpar o financiamento de alguém com vínculos
questionáveis com a lei sobre a pedofilia.

Trump triunfante

A presidência de Trump foi uma surpresa para a maioria. Eu tinha uma boa idéia dele se tornando o
próximo presidente dos Estados Unidos pelo que uma senhora evangélica de Michigan havia me dito
e revelando notícias, juntamente com o que a profecia dizia - que haveria um evento político
religioso nos EUA que mudaria o curso do mundo em um futuro próximo.
Outra coisa que nos ensinou e que deveríamos ter aprendido com a candidatura de Obama à
presidência é que as pesquisas de opinião são usadas para persuasão e não são precisas. As
pesquisas de opinião não foram precisas durante a corrida de Ron Paul à presidência, nem a Trump
nem às recentes eleições federais australianas.

Quando ouvi esse comentário da senhora americana do apoio
evangélico a Trump ao mesmo tempo, a revista TIME publicou
um artigo sobre 900 evangélicos reunidos com Trump na torre
Trump em junho de 2016 e apresentado aos líderes evangélicos
pelo ex-companheiro de chapa presidencial, Dr. Ben Carson.
Líder pentecostal da prosperidade de
Paula White, admirada por Trump,
Mike
Pence
esperando
nos
bastidores para assumir o reinado
como um católico evangélico nascido
de novo. Profecia, oração e adoração
diária
fazem
parte
desta
administração. Nos ensina que a
oração por si só não nos coloca do
lado de Deus, mas faz a vontade
Dele,
que
é
expressamente
declarada nos 10 mandamentos.

"Sobre o papel do Dr. Ben Carson, que desistiu da disputa pela
indicação republicana no início deste ano e endossou Trump,
Moore disse que o neurocirurgião aposentado convocará a
reunião e entregará um endereço a todos os presentes." Eu
acredito que Ben Carson cometeu um erro ao se envolver na
política e o que sua influência em junho de 2016 pode ter criado.

Aqueles que afirmam acreditar na verdade, e ainda gastam seu tempo fazendo discursos políticos,
estão mudando de líder. Não podem reivindicar o privilégio de serem súditos do reino celestial.
Manuscrito 177, 1899, p. 8. ("A Obra Médico-Missionária", 10 de maio de 1899.)
Quando Trump disse que tornou a América grande novamente, eu gostaria que fosse o que o pai
fundador da América havia estabelecido na constituição para torná-la uma grande nação.
'Republicanismo e protestantismo se tornaram os princípios fundamentais dos EUA' com a promessa
de lealdade em 'Deus em que confiamos', como ilustrado por uma besta saindo da terra com dois
cordeiros como chifres - um chifre representando republicanismo e o outro protestantismo.
No entanto, no discurso de Trump no Al Smith Memorial Dinner, ele diz: "Também podemos
concordar com a necessidade de enfrentar o viés anticatólico, defender a liberdade religiosa e criar
uma cultura que celebra a vida". Essa afirmação mostra como o pensamento mudou por
‘protestantes. As mesas afastaram-se dos ideais de reforma que tornaram os EUA excelentes, para
defender as opiniões de liberdade religiosa reescritas pelo
Vaticano-II, como se fossem os arautos da liberdade religiosa,
mas, de fato, os jesuítas eram emissários de despotismo e
tortura. Isso é um fato da história! (O Al Memorial Memorial
Dinner é quem é quem no mundo católico americano. À direita
Trump, o arcebispo Timothy Dolan e Hillary Clinton.)
“Somente por lutas terríveis o direito à liberdade religiosa foi
mantido. Quando a estaca e o cadafalso se mostraram

Tribunal de Trump e Hillary Arch Bispo
Timothy Michael Dolan @ Al-Smith jantar
memorial antes do dia das eleições

ineficazes para destruir a Reforma na Alemanha, o papai
convocou seus exércitos, os Estados Católicos se uniram para esmagar o protestantismo ... A reação
dos cristãos às leis anticristãs foi ter alguém para impor tais leis pelo Estado. favor e pela primeira
vez foi possível através de Trump. Essa era uma ideologia jesuíta de "estratégia de tensão" que
permeava a sociedade ocidental.

Profecias de Trump

Houve uma inversão de marcha
com a presidência do trunfo
ganhando controle com o apoio do
evangélico - um movimento muito
estratégico contra o movimento da Nova Ordem Mundial. Isso tornou as interpretações das
profecias bíblicas baseadas nos ensinamentos históricos adventistas do sétimo dia muito claras
quanto ao futuro, não apenas pela agenda das Nações Unidas, mas pelos olhos da agenda das
Nações Unidas, como ainda descrita em Apocalipse 17, será levada adiante.
Espere que as profecias evangélicas ganhem um momento maior neste momento. Existem muitas
profecias evangélicas além de reivindicações de pessoas como Mark Taylor, que ouviram uma
mensagem especial de Deus sobre a mudança em nossa nação em 2008 e disseram que Trump
venceria a presidência. Isaías 8:20 À lei e ao testemunho: se eles não falarem segundo esta palavra,
é porque não há luz neles. Esses profetas seguem todos os mandamentos? O quarto mandamento?
Não! Revise João 14: 21-23 Os evangélicos nunca tiveram tanto poder e acesso direto a seu
presidente antes e Trump começou a restaurar virtudes cristãs através do poder do estado, mas isso
significa simplesmente que, como nos dias de Constantino, ele parou a perseguição. dos cristãos por
um curto período de tempo, comprometendo a igreja e levando às perseguições papais.
Os judeus e evangélicos estão particularmente entusiasmados com a restauração de Israel nesta
terra e chamam Trump de outro Ciro. Isso está de acordo com a visão profética de Israel restaurada
na terra, mas a restauração aparecerá apenas pelo inimigo das almas que se apresentam como
Cristo, o anticristo. João 18:36 O meu reino não é deste mundo; se o meu reino fosse deste mundo,
lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus; mas agora não é o meu reino
daqui.

Compreender os mandamentos do Reino dos Céus em relação à salvação e entender o evangelho é
vital. A maioria das igrejas está seguindo um falso evangelho que lhes permite descartar como o
chapéu no dia em que Jesus escolheu como uma assinatura de si mesmo em relação à nossa criação
e no dia que, por exemplo, Ele guardou.
1 Timóteo 4:16 Olha para ti e para a doutrina; continua neles; pois,
fazendo isso, salvarás a ti mesmo e aos que te ouvem.
Esse fervor zeloso por Deus pode levar a um caminho percorrido
pelos judeus na morte do filho de Deus e assim será.
Não precisamos nos surpreender com nada que possa acontecer
agora. Não precisamos nos maravilhar com nenhum acontecimento
de horror. Aqueles que pisam sob os pés profanos da lei de Deus
têm o mesmo espírito que os homens que insultaram e traíram
Jesus. Sem nenhum escrúpulo de consciência, eles farão as obras
de seu pai, o diabo. - 3SM 416 (1897). {LDE 147.4}
As perseguições dos protestantes pelo romancismo, pelas quais a

É o que diz e também o digo: ‘Hoje é
domingo, o dia de adoração. Querido Deus,
observe o presidente Trump, enquanto ele
trabalha para restaurar a República e tornar
a América grande outra vez. 'Sim, mas não é
o mandamento que Deus nos deu como
assinatura de sua criação para nos tornar
grandes novamente.

religião de Jesus Cristo foi quase aniquilada, serão mais do que rivalizadas quando o protestantismo
e o papai forem combinados. - ME3 387 (1889). {LDE 147.2}
Eventos estranhos de uma ocorrência sobrenatural acontecerão como Mark Taylor, que diz ter
recebido palavras de Deus através dos anjos e os mortos aparecendo com mensagens para
confirmar a falsidade quando a Bíblia diz claramente que os mortos não sabem nada. Eclesiastes 9: 5
I Tessalonicenses 4:13, mas eu não gostaria que vocês
fossem ignorantes, irmãos, a respeito dos que estão
dormindo, para que não vos entristeces, como outros que
não têm esperança. 4:14 Porque, se cremos que Jesus
morreu e ressuscitou, assim também os que dormem em
Jesus Deus trará com ele. 4:15 Porque pela palavra do
Senhor vos dizemos que nós, os que estamos vivos e que permanecemos até a vinda do Senhor, não
impediremos os que dormem. 4:16 Porque o próprio Senhor descerá do céu com um grito, com a
voz do arcanjo e com a trombeta de Deus; e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro: 4:17 então

nós, que estamos vivos, e seremos arrebatados junto com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor
nos ares; e assim estaremos sempre com o Senhor.
Acabamos de tocar aqui uma cabeça de alfinete sobre o que é
uma onda de fervor evangélico que explodirá em toda a nação
com eventos sobrenaturais, Satanás também quer que essa
nação tenha sido tão grande por meio de um mandamento
que mantém a igreja sendo fundada em seu solo. Outros
países como o Brasil também estão explodindo com fervor

Jared Kushner e Ivanka Trump mantêm
a verdade no sábado enquanto
seguem a fé judaica

evangélico.
Vamos também orar por Donald Trump por causa de todas as coisas
incompreensíveis que acontecem ao seu redor. Oremos por nossa
família e amigos pelos enganos que estão prestes a varrer o mundo
inteiro para falsificar a obra de Cristo.

Uma das primeiras histórias da
Bíblia deve nos alertar sobre a
adoração falsa e as ações do
certo e do errado. De
perseguição em nome de Deus.

Nos países ocidentais, a ideologia jesuíta
está permeando todos os lugares; por um
lado, temos a teologia da libertação com
direitos das minorias, mas esse não é o
direito de falar a verdade, mas os direitos dos
homossexuais, os direitos indígenas e até os
direitos das igrejas satânicas - alguns desses
direitos são bons em si mesmos e outros são
maus e, por outro lado, ter liberdade religiosa
conforme legislado pelo estado e
nacionalismo. Isso é totalmente contrário ao
fundamento americano de separação entre
igreja e estado - uma questão de liberdade
religiosa, com o nome de liberdade religiosa e
seguindo o modelo do Vaticano II.

Dívida e conquiste no Oriente Médio
Operação Ajax

Trump está chamando o Irã de "provocador número 1 do terror". É uma afirmação e tanto,
considerando a história dos EUA na Segunda Guerra Mundial. Talvez No.2.
O número 1 é o rei do norte, o número 2 é o rei do sul.
O golpe de 1953 vem de documentos desclassificados da CIA desde 2013 até agora, mas a maioria
dos registros do golpe foi destruída
O primeiro-ministro Mohammed Mossadegh pediu a nacionalização dos campos de petróleo
britânicos. A inteligência britânica estava preocupada com a nacionalização da indústria do petróleo
no Irã e pediu a assistência da CIA americana. Tais medidas são rotuladas de comunistas socialistas
pelos americanos. O xá ou o monarca do Irã rejeitou Mossadegh, que estava interessado nas elites
pró-ocidentais, mas isso causou tumultos e ele foi trazido de volta ao poder. Nesse ponto, a CIA
trabalhou com o xá para derrubar Mossadegh. Mossadegh ouviu falar do plano e protestou nas ruas.
A CIA trabalhou com as forças militares iranianas e pró-xá subornando e forçando seu caminho para
o poder e, em seguida, organizando seus próprios protestos com o apoio das forças armadas. O xá
que deixou o país por motivos de saúde voltou ao poder enquanto Mossadegh estava preso e depois
morreu em prisão domiciliar. A nacionalização da indústria é uma fatalidade que exige intervenção
dos EUA, a menos que seja os próprios EUA, que seguem uma política muito protecionista sob o
governo Trump. 40% dos campos de petróleo foram assinados por empresas americanas. O
petróleo, é claro, é uma das cômodas mais valiosas do mundo. Durante os anos 50-70, a ajuda
americana fluiu para o Irã até 1978, quando surgiram protestos anti-xa e americanos.

Daniel 11: 40-43 E no tempo do fim o rei do sul empurrará contra ele; e o rei do norte virá contra ele
como um redemoinho, com carros e cavaleiros, e com muitos navios; e ele entrará nos países e
transbordará e passará. Ele entrará também na terra gloriosa, e muitos [países] serão derrubados;
mas estes escaparão das suas mãos, sim, Edom, Moabe e os chefes dos filhos de Amom. Ele também
estenderá a mão sobre as terras; e a terra do Egito não escapará. Mas ele terá poder sobre os
tesouros do ouro e da prata, e sobre todas as coisas preciosas do Egito; e os líbios e etíopes estarão
a seus passos. General dos EUA
Wesley Clark Aposentado general
do Exército dos EUA de 4 estrelas,
comandante supremo aliado da
OTAN durante a Guerra de 1999
na Iugoslávia), as palavras se
tornaram virais 'logo após os
ataques do 11 de setembro, o
Pentágono adotou um plano para derrubar os governos de sete países ; Iraque, Líbia, Líbano, Síria,
Somália, Sudão e Irã. 'O plano era enquanto havia um vácuo no poder no Oriente Médio que os EUA
passariam por sete países em cinco anos até chegar ao Iraque.
A história do Irã, é claro, é a Pérsia, o reino que se seguiu à Babilônia. Imagem de Sibel Edmonds
ilustrando a tendência de invasão do Irã pelos EUA.
Enquanto Daniel 11 polariza o mundo entre duas grandes religiões, Apocalipse menciona três
poderes. O rei do norte é a Roma pagã para tornar-se a igreja de Roma e depois ser ressuscitada
como igreja ecumênica de Roma, enquanto o Egito é pagão, depois cristão apóstata e depois
islâmico. A maioria não chegou a um entendimento racional e lógico dessas profecias difíceis e é
ridiculamente dogmática e pouco pragmática a respeito. As profecias descrevem nosso mundo como
o vemos hoje, que se desenvolveu a partir das histórias de conflito da nação.
Os dois primeiros problemas do Apocalipse estão relacionados ao poder do império otomano. A
angústia final e a última grande angústia são o reavivamento ou cura da igreja de Roma e a vinda do
anticristo.

Com Trump seguindo o entendimento evangélico de
profecia e influência, ao transferir a embaixada dos EUA
para Jerusalém, dizendo a Israel para alcançar as alturas
de Golã, os últimos versos de Daniel 11 devem
acontecer. Isso de fato fará o mundo árabe repensar
sua posição com os EUA, considerando sua origem
islâmica e sua posição impopular com os EUA para
muitos povos islâmicos.
Daniel 11:44, mas as notícias do oriente e do norte o
perturbarão; portanto ele sairá com grande furor para
destruir e totalmente para afastar muitos.

Abrams, Pompeo, Bolton - Trumps homens que
aprovaram a guerra no Iraque, golpes e se
juntaram à CIA

11:45 E plantará os tabernáculos do seu palácio entre os mares no glorioso monte santo; todavia,
ele chegará ao seu fim, e ninguém o ajudará.
E ele tinha poder para dar vida à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizesse
com que todos os que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Mas as notícias do oriente
e do norte o perturbarão; portanto ele sairá com grande furor para destruir e totalmente para
afastar muitos.

UMA TOMADA DE COUPE CONTRA A PRIMEIRA ALTERAÇÃO

A afirmação que ganhou força, 'Notícias falsas são inimigas
do povo' é de grande importância. Vemos Assange gostar
ou não gostar de uma missão de expor corrupção do
governo de todos os tipos, norte-americanos ou não. As
acusações contra Julian Assange, de acordo com o ato de
espionagem, servem para testar a primeira emenda
americana, julgando um cidadão não americano que não
mora nos EUA. Não apenas isso, mas a primeira emenda afirma que deve haver liberdade de
imprensa. Muitos argumentam que o estado deve guardar segredos militares no interesse dos EUA.
Mas e se houver a maior ordem de corrupção? E é uma avalanche de má conduta para dominar o
mundo, na qual o fim justifica os meios. Obviamente, o objetivo da acusação era dizer que Assange
não é jornalista e distorcer os eventos para fazer um caso legal. E assim, toda essa idéia do sacrifício
da verdade pelo bem da nação é repetida várias vezes. João 11:50 Também não consideramos
conveniente para nós que um homem morra pelo povo e que toda a nação não pereça.

A primeira emenda à Constituição diz: O Congresso
não fará nenhuma lei que respeite um
estabelecimento de religião ou proíba o livre exercício
do mesmo; ou abreviar a liberdade de expressão ou
de imprensa; ou o direito do povo de se reunir
pacificamente e de pedir ao governo uma reparação
de queixas.
O assunto se resume a algo muito mais profundo. Quando os EUA percebem que estão sendo
expostos a algo que deve ser corrigido, eles os tratam como inimigos. A verdade presente não
mostra uma imagem bonita dos EUA, como predita em profecia.
O mesmo tratamento será dado aos servos de Deus, conforme previsto na seguinte declaração: No
desempenho de seus deveres, sem calcular friamente as consequências de falar ao povo a palavra
que o Senhor lhes havia dado. Eles não consultaram seus interesses temporais, nem procuraram
preservar sua reputação ou vida. No entanto, quando a tempestade de oposição e reprovação
explode sobre eles, alguns, assolados pela consternação, estarão prontos para exclamar: "Se
tivéssemos previsto as consequências de nossas palavras, teríamos mantido nossa paz". Eles estão
cobertos de dificuldades. Satanás os ataca com fortes tentações. O trabalho que eles empreenderam
parece muito além de sua capacidade de realizar. Eles estão ameaçados de destruição. O entusiasmo
que os animava se foi; no entanto, eles não podem voltar atrás. Então, sentindo sua total
impotência, eles fogem para o Poderoso em busca de força. Eles lembram que as palavras que eles
falaram não eram deles, mas aquele que os ordenou deu o aviso. Deus colocou a verdade em seus
corações, e eles não podiam deixar de proclamar. {GC88 608.2}
Aqueles que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como
quebrando as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção, e invocando os
julgamentos de Deus sobre a terra. Seus escrúpulos de consciência serão pronunciados obstinação,
teimosia e desprezo pela autoridade. Eles serão acusados de descontentamento com o governo. - GC
592 (1911). {LDE 146.5}
Todos os que naquele dia mau serviriam destemidamente a Deus de acordo com os ditames da
consciência, precisarão de coragem, firmeza e conhecimento de Deus e de Sua Palavra, pois aqueles
que são fiéis a Deus serão perseguidos, seus motivos serão impugnados, seus os melhores esforços
são mal interpretados e seus nomes lançados como maus. - AA 431, 432 (1911). {LDE 147.1}

Assim como a doutrina de Munroe é vista
como pretexto para invasão estrangeira na
guerra, quando foi escrita pela razão oposta,
a primeira emenda é manipulada por
desculpas para fazer parecer diferente e
instaurar um processo contra um homem
inocente quando os comerciantes de guerra
deveriam ser os que estão em julgamento.
Também associado ao WikiLeaks, a
misteriosa morte de Arjen Kamphuis, um
especialista em segurança holandês que
estava de férias na Noruega, quando
desapareceu misteriosamente.
A ameaça do WikiLeaks de desacreditá-lo e
processá-lo por contrainteligência remonta a 2008. `` A identificação, exposição, rescisão do
contrato de trabalho, processo criminal, ação legal contra internos ou ex-membros, leakers ou
denunciantes atuais ou antigos podem potencialmente danificar ou destruir este centro de
gravidade e impedir que outros considerem ações semelhantes de usar o site WikiLeaks.org.
Em 12 de julho de 2007, o ataque aéreo de Bagdá que matou jornalistas franceses inocentes e feriu
e matou crianças foi uma injustiça grosseira em uma guerra que nunca deveria ter acontecido. A
palavra do comandante era matar todos na rua, mulheres e crianças. Um soldado descreve a cena
incrível no chão enquanto tenta salvar a vida de um garoto - mas seu comandante não está
interessado.
Quem acaba com a acusação quem expôs o incidente Manning e Assange. Manning, perdoado por Obama, foi
enviado de volta à prisão depois de se recusar a
testemunhar contra Assange enquanto estava sob o
governo Trump. Pompeo disse que o WikiLeaks era um
serviço de inteligência hostil e disse que Assange e
Snowden não se importam com as vidas que eles
colocam em risco e com os danos que causam. Bem,
Pompeo, vamos ver o que um Deus justo pode pensar sobre tais atos evidentes de vergonha que
deveriam ter sido punidos. A CIA é um serviço de inteligência hostil incorporado por atores estatais
papais. Essa organização nunca deveria ter sido formada. Mentir, trapacear, roubar e assassinar são
sua ferramenta comercial. A CIA não é uma defensora da liberdade, mas da perversidade.

Mateus 23:27 Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! porque sois como sepulcros brancos, que de
fato parecem bonitos por fora, mas estão cheios de ossos de homens mortos e de toda imundícia.
A Bíblia diz: João 8:32 E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.

Você consegue discernir a face do céu e entender os sinais dos
tempos?
Mateus 16: 3
Uma senhora relatou ao eu sua história de quando ela tinha apenas cinco anos de idade em
Hiroshima. Ela disse que quando olhou para o céu ficou fascinada com o quão bonito era. Mais
tarde, ela via pessoas sangrando de todos os orifícios e uma senhora agachada na rua para ir ao
banheiro e sangue saindo dela. Sua história tinha um significado para descrever muitos céus a
seguir.
Em 1958, tendo percebido o potencial da energia atômica, a Operação Argus detonaria armas
atômicas no espaço sideral, criando um cinto de radiação artificial no campo magnético da Terra que
supostamente fritaria as ogivas soviéticas em voo.
Um participante importante em Argus foi o mais recente satélite da América, o Explorer 4. Era para
rivalizar com o sputnik do soviete.
67 nações se uniram para explorar e estudar o planeta que todos compartilhavam, em um espírito
de total abertura científica e colegialidade. Mas como seu construtor, o físico James Van Allen,
sabia muito bem, o verdadeiro objetivo do Explorer 4 seria estudar os efeitos de Argus.
O segredo do pentágono vazou e se tornou público. The Atlantic MARK WOLVERTON 24 DE
NOVEMBRO DE 2018
Em 1962, uma série de explosões nucleares testadas, conhecidas
como Projeto Estrela do Mar, danificaria seriamente o Cinturão de Van
Allen. “Um dispositivo de quiloton, a uma altura de 60 km e um
megaton e um megaton, a várias centenas de quilômetros de altura"
O efeito da explosão foi fazer com que uma aurora fosse vista a
milhares de quilômetros de distância. 'No Havaí, explodiu centenas de
luzes da rua e causaram interrupções generalizadas de telefone.
Outros efeitos incluíram surtos elétricos em aviões e blecautes de
rádio.” Pelo menos os satélites falharam e outros danos ocorreram
nos satélites nos primeiros dias da exploração espacial.

Lembre-se do que a senhora disse sobre o lindo céu. Um cinturão de radiação Van Allen é uma zona
de partículas energéticas carregadas que mantêm o campo para as ondas de rádio do mundo e, se o
Van Allen não cintar, a Terra não teria um campo magnético.
Quando eles estão testando a ionosfera, essa área carregada
começa de 70 km a 300 km e desaparece total em 1000 km.
No primeiro dia, se você se lembrar, Deus criou o velame
para a vida.
Em 1981, o ônibus espacial injetou gases na ionosfera para
descobrir que eles poderiam "induzir buracos ionosféricos" e
começaram a experimentar esses buracos em Millstone,
Connecticut e Arecibo, Porto Rico. (Advanced Space Research, Vo1.8, No. 1, 1988).
É relatado que na década de 1930 a URSS tinha uma instalação de pesquisa sobre chuva. Os EUA
estavam experimentando o conceito até o final da Segunda Guerra Mundial. Desde a década de
1950, a Austrália, através do CSRIO, realizava experimentos de produção de chuva e tinha
instalações no solo no lado oeste de Kosciusko. Em 2001, o governo britânico reconhece suas
experiências com a produção de chuvas na operação cumulus.

O conselheiro de Segurança Nacional Zbigniew
Brzezinski, para Jimmy Carter, que formou a comissão
trilateral declarada em seu livro “Entre duas idades,
publicado em 1970”, a tecnologia será disponibilizada
aos líderes das principais nações técnicas para
conduzir a guerra secreta, das quais apenas um
mínimo as forças de segurança precisam ser avaliadas
... Técnicas de modificação do clima podem ser
empregadas para produzir períodos prolongados de
seca ou tempestade. ”

Os EUA foram os primeiros a usar a semeadura de nuvens para prolongar a estação das monções dos
vietcongues, dos quais aqueles que foram à guerra naquela época e muitos até hoje desconheciam.
Os EUA em 1972 querem levar o país a um acordo para não usar o clima como arma. O assessor de
Segurança Nacional Zbigniew Brzezinski, para Jimmy Carter, que formou a comissão trilateral,
declarou em seu livro “Between Two Ages” que: “A tecnologia disponibilizará aos líderes das
principais nações técnicas para conduzir a guerra secreta, das quais apenas um mínimo as forças de
segurança precisam ser avaliadas ... Técnicas de modificação do clima podem ser empregadas para
produzir períodos prolongados de seca ou tempestade. ”

Em 1977, em Genebra, as nações assinaram um acordo para não usar o clima para fins destrutivos e
guerra, e isso entrou em vigor em 1978. 'A Convenção proíbe a guerra climática, que é o uso de
técnicas de modificação do clima com o objetivo de induzir danos ou destruição. "
Em 1993, o Programa de Pesquisa Auroral Ativa de Alta Frequência HAARP (HAARP) foi iniciado
como um programa de pesquisa ionosférica financiado conjuntamente pela Força Aérea dos EUA,
marinha dos EUA, marinha dos EUA, Fairbanks da Universidade do Alasca e Agência de Projetos de
Pesquisa Avançada de Defesa (DARPA). DARP é a tecnologia de ponta para o departamento de
guerra do Pentágono. Ao alterar a densidade de elétrons na ionosfera, os cientistas poderiam alterar
a geração de sinais de rádio e essa descoberta levou ao desenvolvimento de aquecedores
ionosféricos para estudar esses e outros efeitos, criando uma aurora artificial do Norte.
Houve uma mudança nos desenvolvimentos que eram acionados por produtos químicos e se
tornaram elétricos.
A eletricidade teve seu lugar muito importante na criação da terra.
Dia 1 E Deus chamou o firmamento de céu
Atmosfera ou firmamento. Na cosmologia bíblica, o firmamento é a estrutura acima da atmosfera da
Terra, concebida como uma vasta cúpula sólida.
Dia 2 Haja Luz
Dia 4 Então, por que o sol, a lua e as estrelas no dia 4?
Sir Isaac Newton provou que a luz branca era composta por todas as cores do arco-íris. O arco-íris é
o que circunda o trono de Deus.
Ondas de campos eletromagnéticos é o que chamamos de
luz. A mecânica quântica diz que somos constituídos por
campos - isso é o alicerce da vida. Chegamos a essas
conclusões através do trabalho de dois primeiros
cientistas cristãos Farraday e Maxwell que primeiro
demonstraram que a luz é eletricidade. Isso levou ao
desenvolvimento de ondas de rádio. À direita, a mecânica
quântica está sendo explicada na Instituição Real do
Museu Faraday, onde Faraday realizou suas
demonstrações de Natal.
Tudo na vida depende da eletricidade para funcionar. Há vida na semente, há poder no solo; mas, a
menos que seja exercido poder infinito dia e noite, a semente não produzirá retorno. As chuvas da
chuva devem refrescar os campos sedentos; o sol deve transmitir calor; a eletricidade deve ser
transportada para a semente enterrada. A vida que o Criador implantou, somente Ele pode
despertar. Toda semente cresce, toda planta se desenvolve, pelo poder de Deus. Ed 104.4

"A semente é a palavra de Deus." “Como a terra produz seu broto, e como o jardim faz brotar as
coisas que são semeadas nele; para que o Senhor Deus faça brotar retidão e louvor.” Lucas 8:11;
Isaías 61:11
Deus deu ao homem a oportunidade de certas descobertas, mas em suas mãos elas seriam fatais,
causando a destruição da vida. Em vez de aprender com a natureza, ele usaria a natureza para
destruir, mas Deus permitiu que esse conhecimento também desse os últimos avisos a um mundo
moribundo.
“Nem as delegações oficiais nem os grupos de ação ambiental
participantes da Conferência de Haia sobre Mudanças
Climáticas (CO6) (novembro de 2000) levantaram a ampla
questão da" guerra climática "ou" técnicas de modificação
ambiental (ENMOD) "como relevantes para a compreensão de
das Alterações Climáticas." Michel Chossudovsky
……. O Papa também não (se alguém no mundo está bem
informado sobre o desenvolvimento tecnológico
dos EUA, é o vaticano em que a CIA tinha sua sede
e muitos dos documentos militares)
Os australianos têm pouca ideia de que
aquecedores ionosféricos já existiam no lado
ocidental de Kosciusko a partir da década de 1950 e
muito menos desenvolvimentos posteriores desde
aquela época. E o ministro ambiental Malcolm
Turnbull, que mais tarde se tornou o primeiroministro australiano, teve esse trecho de notícias
que só poderiam deixar especulações e com links
para Rupert Murdoch. US $ 10 milhões foram destinados a testes para "provocar chuvas na
atmosfera, mesmo quando não há nuvens". Resultados desconhecidos.
“As manipulações climáticas no programa HAARP (acidentais ou deliberadas) inevitavelmente
exacerbariam essas mudanças, enfraquecendo as economias nacionais, destruindo a infraestrutura e
potencialmente provocando a falência dos agricultores em vastas áreas. Certamente os governos
nacionais e as Nações Unidas devem abordar as possíveis consequências do HAARP e outras "armas
não letais" sobre as mudanças climáticas.” Michel Chossudovsky Ex-professor de economia da
Universidade de Ottawa e presidente e diretor do Centro de Pesquisa em Globalização. Existem
várias instalações HAARP em todo o mundo.

Em 1996, um trabalho de pesquisa é apresentado à Força Aérea
dos EUA, o clima como uma força multiplicadora - até 2025 para
“oferecer ao combatente uma ampla gama de opções possíveis
para derrotar ou coagir um adversário”, diz ele, estender as
capacidades ao desencadeamento de inundações, furacões, secas
e terremotos:
Mod A modificação climática se tornará parte da segurança
nacional e internacional e pode ser feita unilateralmente ... Pode
ter aplicações ofensivas e defensivas e até ser usada para fins de
dissuasão. A capacidade de gerar precipitação, neblina e tempestades na Terra ou modificar o clima
espacial ... e a produção de clima artificial fazem parte de um conjunto integrado de tecnologias.”
Ensino superior integrado na máquina de guerra

O governo dos EUA financia universidades
Universidades integram departamentos de
desenvolvimento e engenharia
Truman incentiva os alunos a estabelecer negócios
no Vale do Silício
Truman faz parte do conselho das empresas de alta
tecnologia e dirige o desenvolvimento
A tecnologia é vendida de volta aos militares para a
guerra

Os artigos continuariam aparecendo
de 2013 a 2019 da criação de uma
Aurora do Norte artificial, enquanto
os cientistas estudavam os padrões
climáticos.
Hugo Rafael Chávez em 2010 'citando um relatório de uma frota do norte da Rússia disse que o
terremoto de magnitude 7 no Haiti foi causado pelo teste dos EUA de um sistema experimental de
ondas de choque que também pode criar anomalias climáticas para causar inundações, secas e
furacões' '. um maluco.
"Meu tio costumava me falar sobre nuclear antes que nuclear fosse nuclear", disse Trump em uma
entrevista, segundo a revista New Yorker. Quando Nikola Tesla foi encontrado morto em janeiro de
1943 em seu quarto de hotel em Nova York, representantes do governo dos EUA, incluindo John
Trump, coletaram os documentos de pesquisa de Tesla como tendo importância militar nacional.
Tesla, entre muitas de suas experiências ao longo de sua vida, analisou a frequência de rádio e a
energia de ressonância.

Em 2019, a NASA criou auroras artificiais no céu acima da Noruega por meio da Associação Científica
EISCAT, uma organização internacional de pesquisa que opera três sistemas de radar de dispersão
incoerentes, a 931 MHz, 224 MHz e 500 MHz, no norte da Escandinávia, medindo distúrbios na
ionosfera e magnetosfera.
Na quinta-feira, 18 de agosto, o céu acima do Observatório Público Allgäu, no sudoeste da Baviera,
Alemanha, em agosto de 2011, foi um exemplo de dois fenômenos muito diferentes: um exemplo de
tecnologia avançada e outro do poder dramático da natureza. Relâmpago guiado por laser. O raio
segue o caminho de menor resistência e a experimentação a laser está aperfeiçoando isso. Os EUA
estão usando o laser como parte de seu armamento. A combinação HAARP / Spacelab / foguete
pode fornecer uma quantidade muito grande de energia, comparável a uma bomba nuclear, em
qualquer lugar da Terra por meio de feixes de laser e partículas.

Secretário de Defesa William S. Cohen
Abril de 1997

Há alguns relatos, por exemplo, de que alguns países estão
tentando construir algo como um vírus Ebola, e que seria
um fenômeno muito perigoso, para dizer o mínimo. Alvin
Toeffler escreveu sobre isso em termos de alguns cientistas
em seus laboratórios que tentam criar certos tipos de
patógenos que seriam específicos da etnia, para que
pudessem eliminar apenas certos grupos e raças étnicas; e
outros estão projetando algum tipo de engenharia, algum
tipo de inseto que pode destruir culturas específicas. Outros
estão envolvidos mesmo em um tipo ecológico de
terrorismo, no qual podem alterar o clima, provocar
terremotos e vulcões remotamente através do uso de
ondas eletromagnéticas.
Portanto, existem muitas mentes engenhosas por aí que
estão trabalhando para encontrar maneiras de causar
terror a outras nações. É real, e é por isso que temos que
intensificar nossos esforços, e é por isso que é tão
importante.

Políticas destrutivas
Em meio à seca que levou à maior tempestade de incêndios da Austrália, a ONU já parou a ONU de
construir um muro de barragem para Sydney, na Austrália. É um insulto à soberania nacional e, é
claro, deveria ser.

'Um comitê da ONU, incluindo membros da China, Cuba,
Uganda e Burkina Faso, supervisionará as principais
decisões sobre o futuro abastecimento de água de Sydney,
mitigação de inundações e rotas de voo a partir do novo
internacional airport internacional.' extensão da barragem.
Em outros lugares, porém - na bacia Murray - Darling,
muitas barragens foram construídas destruindo o sistema
fluvial, o que significa que os australianos não terão água
suficiente para suprir as necessidades do
“Over $200 million was spent on dam-related projects
país dentro de 10 anos.
[in the Murray-Darling Basin] according to official
O objetivo da ONU para a
data, although not all of this will have been
specifically on dams,” it says,
sustentabilidade global é mover as
pessoas para fora das áreas rurais e para
Maryanne Slattery, senior water researcher at the
as grandes cidades. A globalização não é
institute, said politicians don’t want to talk about
imposta como um movimento total, pois
these dams because “they do nothing for droughtnunca seria aceita, mas em incrementos
stricken communities, the health of the river or
através da regionalização. Corporação,
struggling farmers”.
organizações não-governamentais e
“These dams have been built on private land and are
governo cortam direitos individuais. Há
for the exclusive use of corporate agribusiness, such
um ataque à infraestrutura das nações
as Webster Limited,” she said.
ocidentais.
"Os políticos relutam em falar sobre o
motivo pelo qual milhões de dólares dos
contribuintes foram gastos subsidiando
barragens que pioram os problemas da
bacia Murray Darling".
As Nações Unidas têm um controle
insidioso e crescente sobre a ação da
nação membro como parte da
governança global, como o
desenvolvimento urbano, que é
implementado sob conselhos locais sem
que os contribuintes saibam ou tenham
terra.

“Politicians are reluctant to talk about why millions of
taxpayer dollars have been spent subsidising dams
that make the problems of the Murray Darling Basin
worse”. The Conversation Michelle Grattan
Professorial Fellow, University of Canberra

Swaps para países pobres, que é uma troca de terras para limpar dívidas que os países nunca seriam
capazes de pagar. Sua influência está no movimento de conservação e no plano de ação contra
desastres, quando a Austrália deveria estar seguindo o plano indígena de queimar em vez de
políticas verdes da ONU. Pessoas como Obama, Papa Francisco, ONU e muitos outros apontaram o
que foi negligência grave como um exemplo de mudança climática. Em fevereiro de 2009, 173
pessoas morreram durante incêndios maciços e suponho que tenhamos dado como certo que as
autoridades podem ter aprendido melhores estratégias para lidar com um problema que viu um
número recorde de mortes por causa de negligência grave devido a um manejo inadequado da
conservação. As pessoas deveriam ter sido responsabilizadas pelos incêndios, mas no governo elas
continuam sendo pagas pela incompetência legislativa. Esta foi apenas uma amostra do que estava
por vir 10 anos depois. Em 2019, os incêndios ocorreram por cerca de 6 meses após a costa leste da
Austrália. Achamos as tempestades de fogo tão quentes que eles criaram a sua própria tempestade
à frente do forno, incluindo ventos fortes e raios, e foi um dos primeiros exercícios de desligamento
nacional parcial e movimento restrito.
Na rua principal de Cobargo, onde lojas e
restaurantes históricos queimam até o chão.
Em alguns lugares, não havia caminhão de
bombeiros disponível para combater os
incêndios, e os incêndios fluíam riachos e
queimavam a grama antes de queimar as
casas. A oração de Cristo tem real relevância
para este tempo: 'livra-nos do mal'.
A tempestade está chegando e devemos nos preparar para sua fúria, tendo arrependimento para
com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor se levantará para abalar terrivelmente a
terra. Veremos problemas por todos os lados. Milhares de navios serão lançados nas profundezas do
mar. As marinhas cairão e as vidas humanas serão sacrificadas por milhões. Os incêndios eclodirão
inesperadamente e nenhum esforço humano será capaz de apagá-los. Os palácios da terra serão
varridos pela fúria das chamas. Desastres ferroviários se tornarão cada vez mais frequentes.
Confusão, colisão e morte sem aviso por um momento ocorrerão nas grandes linhas de viagem. O
fim está próximo, a liberdade condicional está se fechando. Oh, vamos buscar a Deus enquanto Ele
pode ser encontrado, invocá-Lo enquanto ele está perto! - Mensagens para os Jovens, 89, 90 (1890).

A mudança climática ocorre por meio de intervenção humana em escala internacional maciça entre
os governos em primeiro lugar
e depois seus cidadãos, e não
o contrário. Em guerras e
manipulação intencional e
experimentação com o clima.

E usá-lo como uma
ferramenta política para
provocar mudanças
econômicas. 'A Agenda 2030
para o Desenvolvimento
Sustentável (Agenda 2030) foi
acordada por 193 Estados
Membros na Cúpula das
Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, em Nova York, em setembro de 2015.' "Essa é
provavelmente a tarefa mais difícil que já fizemos, que é intencionalmente transformar o modelo de
desenvolvimento econômico, pela primeira vez na história da humanidade ", afirmou Figueres em
entrevista coletiva em Bruxelas. Esta é a primeira vez na história da humanidade que estamos nos
encarregando intencionalmente, dentro de um período definido de tempo, de mudar o modelo de
desenvolvimento econômico que reinava há pelo menos 150 anos, desde a revolução industrial. Isso
não acontecerá da noite para o dia e não acontecerá em uma única conferência sobre mudança
climática, seja COP 15, 21, 40 - você escolhe o número. Simplesmente não ocorre assim. É um
processo, devido à profundidade da transformação. "Christiana Figueres, Secretária Executiva da
UNFCCC.

Através dessas questões sobre mudanças
climáticas, o Papa também publicou em
2015 sua encíclica chamada Laudato Si,
no mesmo ano em que foi feita a
declaração de Figueres acima. “Um
consenso global é essencial para enfrentar
os problemas mais profundos, que não
podem ser resolvidos por ações unilaterais
de países individuais. Esse consenso
poderia levar, por exemplo, ao
planejamento de uma agricultura
sustentável e diversificada, ao

Um dos maiores crimes contra a humanidade é a química da
terra, causando a escalada do câncer e a contaminação de
fontes alimentares. Uma criança pequena para reconhecer o
problema é tão fácil de entender. Os principais
pesquisadores de PHD nos dizem que a resposta está
chegando. Eles são irracionais, intelectualmente desonestos
ou altamente inteligentes, mas comprometidos em termos
de riqueza e poder, pois os pesquisadores e médicos se calam
sobre a causa óbvia e não falam sobre a causa para efetivar
e usar toxinas para a cura, isto é, radiação e quimioterapia ,
as mesmas coisas que podem criar câncer em primeiro lugar.
Observe também que a OMS é um braço das Nações Unidas,
mas pouco tem a dizer sobre poluentes químicos globais.
Então, qual é a função deles: eles não estão alertando e
beneficiando a humanidade? Muito pouco além de
governamental.

desenvolvimento de formas de energia
renováveis e menos poluentes, incentivando um uso mais eficiente da energia, promovendo uma
melhor gestão dos recursos marinhos e florestais e garantindo acesso universal à água potável.”
"Sabemos que a tecnologia baseada no uso de combustíveis fósseis altamente poluentes especialmente carvão, mas também petróleo e, em menor grau, gás - precisa ser substituída
progressivamente sem demora".
No domingo, nossa participação na Eucaristia tem uma
importância especial. O domingo, como o sábado
judaico, deve ser um dia que cura nosso
relacionamento com Deus, conosco, com os outros e
com o mundo. Domingo é o dia da ressurreição, o
"primeiro dia" da nova criação, cujos primeiros frutos
são a humanidade ressuscitada do Senhor, o penhor
O chifre pequeno tem olhos de homem e uma boca
falando grandes coisas. Daniel 7: 8 Implementando
seu poder através de seus próprios tempos e leis.

da transfiguração final de toda a realidade criada.
Também proclama "o descanso eterno do homem em
Deus". Dessa maneira, a espiritualidade cristã

incorpora o valor do relaxamento e da festa. Nós tendemos a menosprezar o descanso
contemplativo como algo improdutivo e desnecessário, mas isso é acabar com o que é mais

importante no trabalho: seu significado. ... O descanso abre nossos olhos para a imagem maior e nos
dá uma sensibilidade renovada aos direitos dos outros. E assim o dia de descanso, centrado na
Eucaristia, ilumina toda a semana e nos motiva a uma maior preocupação pela natureza e pelos
pobres. p, 237
A observância do domingo por razões ambientais é inspirada no papado descrito em Daniel 7:25
como o 'chifre', 'que pensa mudar os tempos e as leis.' Os tempos e as leis são a fonte de seu poder
e trarão o poder e a vigilância do Estados Unidos para afetar a mudança mundial.
É provável que uma moeda criptográfica eletrônica seja implementada quando estamos eliminando
o caixa, o que significa que não haverá compra ou
venda, a menos que alguém receba a marca da besta.
Apocalipse 13:17
Jovens como Greta Thunberg são a frente da agenda
globalista, com milhões de crianças e estudantes em
todo o mundo marchando ou realizando eventos
como parte do movimento. Mas ela não está sozinha, uma equipe de filmagem estava filmando
todos os seus movimentos durante a jornada.
Desenvolvimento Sustentável, Agenda 21 e Agenda 2030 - Este é um comentário muito perspicaz de
um jovem sobre a agenda climática. “A cúpula tentou envolver pessoas da sociedade sem poder no
processo. Mas, observando o processo, agora sabemos o quão antidemocrático e não transparente
o sistema da ONU é. Aqueles de nós que assistiram ao processo disseram que o UNCED falhou.
Como jovens, imploramos para diferir. Empresas multinacionais, Estados Unidos, Japão. O Banco
Mundial, o Fundo Monetário Internacional se safou do que sempre desejaram, criando um futuro
melhor e mais confortável para si mesmos ... O UNCED garantiu maior domínio por aqueles que já
têm poder. Pior ainda, roubou aos pobres o pouco poder que eles tinham. Tornou-os vítimas de uma
economia de mercado que até agora ameaçou nosso planeta. Em meio a coquetéis elaborados,
trabalhosos e festas, poucos negociadores perceberam o quanto suas decisões são críticas para
nossa geração. Ao falhar em abordar questões fundamentais como militarismo, regulamentação de
empresas transnacionais, democratização das agências internacionais de ajuda e termos de troca
injustos, minha geração foi condenada”. Cúpula da Terra do Rio de Janeiro - Conferência das Nações

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED, realizada no Rio de Janeiro, de 3 a 14 de
junho de 1992.
Vemos que alguns dos objetivos da Agenda 21 já foram alcançados em grande parte, como o fim da
soberania nacional com privatização de serviços públicos e infraestrutura, título nativo, leis sobre
mudança de propriedade da terra, bem como mudanças no desenvolvimento urbano e o custo
crescente de propriedade privada em alguns países. A reestruturação da família com mudança de
papéis de gênero e muitos outros aspectos da vida familiar. Linked Mais diretamente ligado ao
impacto da tecnologia, envolve o surgimento gradual de uma sociedade mais controlada e
direcionada. Essa sociedade seria dominada por uma elite cuja reivindicação ao poder político se
basearia em um conhecimento científico supostamente superior.
Desimpedida pelas restrições dos valores liberais tradicionais, essa
elite não hesitaria em alcançar seus fins políticos usando as mais
modernas técnicas modernas para influenciar o comportamento
público e manter a sociedade sob vigilância e controle rigorosos.
'Zbigniew Brzezinski
Zbigniew Brzezinski, filho de um
diplomata polonês aristocrático
polonês, conselheiro nacional de
segurança do presidente Jimmy
Carter e com Carter formou a
comissão trilateral. Retratado aqui
em anos posteriores com Kissinger

A era tecnocrática envolve o surgimento gradual de uma
sociedade mais controlada. Uma sociedade assim seria dominada
por uma elite, sem restrições pelos valores tradicionais. Em
breve, será possível afirmar uma vigilância quase contínua sobre
todos os cidadãos e manter arquivos completos atualizados
contendo até as informações mais pessoais sobre o cidadão.
Esses arquivos estarão sujeitos a recuperação instantânea pelas

autoridades. Zbigniew Brzezinski
O movimento dominical está agora caminhando na escuridão. Os líderes estão escondendo a
verdadeira questão, e muitos que se unem no movimento não veem para onde a tendência atual
está tendendo. . ..

Eles estão trabalhando na cegueira. Eles não veem que, se um governo protestante sacrifica os
princípios que os tornaram uma nação livre e independente, e através da legislação é introduzida na
Constituição. princípios que propagarão a falsidade e a ilusão papal, estão mergulhando nos
horrores romanos da Idade das Trevas. - RH Extra, 11 de dezembro de 1888. {LDE 125.3}

Traj A trajetória é ter 626 milhões de câmeras de reconhecimento facial instaladas até 2020 na
China. Essa é uma câmera para cada 2,2 pessoas que usam inteligência artificial. 'A China é
surpreendentemente um modelo do mundo a ser. Os jesuítas podem ter tido alguns problemas com
o comunismo, como apareceu uma vez na praça Tiananmen, mas não um problema com as
mudanças provocadas desde o modelo de tecnocracia da China hoje com vigilância e controle
absolutos e igrejas reconhecidas pelo estado. O Papa Francisco, como muitos outros jesuítas, admira
uma forma de comunismo marxista e se opõe ao materialismo ocidental. A Terra tornou-se mais
verde desde os anos 90, de acordo com imagens de satélite, devido aos chineses e indianos.

Programas ambientais. Um cidadão chinês recebe uma pontuação e, de acordo com essa pontuação,
o futuro cidadão terá direito a oportunidades de educação, trabalho e moradia. Isso envolverá ele
também ser um ambientalista modelo e a chave do futuro para questões ambientais, entre outras
coisas, é ter um dia mundial da família e do meio ambiente no domingo. O poder do papado está
nos tempos e nas leis que o mundo segue - esse é o seu marco distintivo; por exemplo, seguimos o
calendário do Papa Gregório, a Páscoa, o culto de domingo, em vez do dia dado nos mandamentos
de Deus. Os evangélicos no escritório americano também desejam legislar 'valores e adoração
cristãos'. Portanto, a marca é colocada na mão pela força ou na testa por um acordo de consciência.
A citação acima e pensamentos sobre a agenda 21 e desenvolvimento sustentável através da
tecnocracia por Patrick Wood.

A agenda dos jesuítas e da ONU é uma
O P. Geral Arturo Sosa SJ, Superior Geral da Sociedade, anunciou em 19 de fevereiro as quatro novas
Preferências Apostólicas Universais (UAPs), ou prioridades. A Sociedade de Jesus nomeou a
mudança climática, os direitos dos migrantes e a exclusão social entre suas prioridades para a
próxima década e diz que deseja promover os Exercícios Espirituais de Santo Inácio como uma
alternativa ao secularismo moderno. O general jesuíta também conhecido como Papa Negro,
participará da próxima cúpula climática em Nova York em setembro de 2019. Delegados inacianos
na cúpula de Nova York em 2019 incluíram o papa negro.
Delegados inacianos (jesuítas) à ONU.
A esfera dentro de uma esfera é uma
estátua também conhecida como "Sfera
con Sfera".
A esfera dentro de uma esfera está
localizada nos museus do Vaticano. Faz
parte de uma série de esculturas de
bronze sobre esse tema que podem ser
encontradas em locais privilegiados em
todo o mundo, como: a sede da ONU em
Nova York; O Christian Theological
Seminary em Indianapolis, EUA; Trinity
College em Dublin; o Museu Hirshhorn e
o Jardim de Esculturas em Washington
DC; o Museu de Young, em São Francisco,
EUA, o Museu de Arte Contemporânea de
Teerã; o Columbus Museum of Art, em
Columbus, e a Universidade de Tel Aviv,
em Israel.

A Carta das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável está sendo apresentada ao público
através de
• Organizações baseadas na fé
•Setor privado
• parceiros de desenvolvimento
•Governo
• ONU
•Sociedade civil
•Comunidades

O banco mundial e o fundo internacional de dinheiro são bancos americanos que negociam dívidas
das nações mais pobres por corredores de terras sob o controle da conservação. Um exemplo das
atividades do banco mundial anos atrás é a Índia, que foi instruída a permitir arrastões de pesca
internacionais em suas águas, deixando os locais sem comida e sem trabalho. O ponto é que eles
ditam a um país que está em dívida com seus termos pelo tecido social desse país. É por isso que os
políticos de um país democrático nunca cumprem o que o povo deseja, conforme determinado nas
promessas eleitorais.

A organização mundial de saúde que defende a redução do diabetes em todo o mundo nunca
apresenta uma cura ou isso está de acordo com as leis bíblicas da saúde ou segue princípios básicos
de saúde, mas é encaixotada e cortada por grandes interesses farmacêuticos e alopáticos que são
educados nas universidades. Por exemplo, os educadores diabéticos seguem o protocolo mundial de
saúde e são avaliados e mantidos de acordo com esses padrões por sua associação à qual precisam
se unir para praticar.
Desenvolvimento sustentável é onde os recursos
pertencem a poucos e todos podem operar com
esses recursos a seu critério. O objetivo das
grandes empresas é remover fronteiras e deslocar
os trabalhadores como bem entenderem e
também mercadorias com salários mínimos sob
um estado de vigilância. O objetivo de Roma é o
mesmo.
A obra do povo de Deus é preparar-se para os
eventos do futuro, que logo virão sobre eles com
força ofuscante. No mundo, gigantescos
monopólios serão formados. Os homens se unirão
em uniões que os envolverão nas dobras do
inimigo. Alguns homens se combinam para
compreender todos os meios a serem obtidos em
certas linhas de negócios. Serão formados sindicatos, e aqueles que se recusarem a ingressar nesses
sindicatos serão marcados como homens. - Carta 26, 1903. {CL 10.3}
Tendo colocado os países em dívida irreversível por
instituições como o banco mundial, a terra para
"fins ecológicos" é trocada por dívida, permitindo o
controle dos recursos dos ricos sobre as nações mais
pobres.

Pelosi & House Democrats aprovam
projeto de lei climático importante
em maio de 2019. O projeto é
aprovado pelo congresso para
impedir que os EUA se retirem do
acordo climático de Paris em 2016.

Existe uma necessidade de
ecologia mundial? Sim, os
israelitas deveriam ter um
sábado na terra a cada 7 anos
em que a terra deveria
descansar e rejuvenescer.
Existem vastas áreas de terras e desertos degradados no mundo, resultando em pobreza e é porque
esse princípio não foi seguido. Mas observe o tema que Deus deu, que é o 7 do dia da restituição. Se
a Palavra de Deus fosse seguida, forneceria meios de subsistência e trabalho para milhões de
pessoas, além de micro mudanças climáticas nas áreas em que isso fosse seguido.
Levíticos 25: 1-5 E falou o SENHOR a Moisés no monte Sinai, dizendo: 2 Fala aos filhos de Israel e
dize-lhes: Quando vierdes à terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado para o Senhor.
3 Seis anos semearás o teu campo, e seis anos podarás a tua vinha, e colherás no seu fruto; 4, mas,
no sétimo ano, haverá um sábado de descanso para a terra, um sábado do SENHOR; não semearás o
teu campo, nem podarás a tua vinha. 5 O que crescer por vontade própria da tua colheita não
segarás, nem colherás as uvas da tua videira despida; porque há um ano de descanso na terra.
8 E contarás sete sábados de anos para ti, sete vezes sete anos; e o espaço dos sete sábados dos
anos será para ti quarenta e nove anos. 9 Então tocarás a trombeta do jubileu no décimo dia do
sétimo mês; no dia da expiação fareis tocar a trombeta por toda a vossa terra. 10 E santificareis o
quinquagésimo ano, e proclamarás a liberdade por toda a terra a todos os seus habitantes; será um
júbilo para vós; e devolverás todo homem à sua possessão, e devolverás todo homem à sua família.
11 Um quinquagésimo ano será para vós; não semeareis, nem segareis o que nela cresce; nem
ajunta as uvas da sua videira sem roupa.
Levítico 26: 32-35 E trarei a terra à desolação; e os teus inimigos que nela habitam ficarão atônitos
com ela.33 E eu os espalharei entre os gentios, e puxarei uma espada atrás de ti; vossa terra será
desolada e vossas cidades devastadas.34 Então a terra desfrutará dos seus sábados enquanto

permanecer desolada, e vós estareis na terra de seus inimigos; então a terra descansará e gozará
dos seus sábados.35 Enquanto permanecer desolada, descansará; porque não descansou em seus
sábados, quando habitastes sobre ele.
Crônicas 36:21 Para cumprir a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse
de seus sábados; enquanto ela permanecia desolada, guardava o sábado, para cumprir sessenta e
dez anos.

Marca da besta ou selo de Deus

Êxodo 31:13 Fala também aos filhos de Israel, dizendo: Em verdade guardareis meus sábados;
porque isso é um sinal entre mim e você por todas as suas gerações;
para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica.
31:14 Portanto guardareis o sábado; porque isto é santo para vós; todo
aquele que profanar será morto; se todo aquele que nela fizer alguma
obra, essa alma será extirpada do meio do seu povo. 31:15 Seis dias
podem ser feitos trabalhos; mas no sétimo é o sábado de descanso,
santo para o SENHOR; todo aquele que fizer alguma obra no dia do
sábado, certamente será morto. 31:16 Portanto, os filhos de Israel
guardarão o sábado, para observarem o sábado por todas as suas
gerações, [por] um pacto perpétuo. 31:17 É um sinal entre mim e os
filhos de Israel para sempre: durante seis dias o SENHOR fez o céu e a
terra; no sétimo dia descansou e foi revigorado.
Tendo sido mais específica e detalhada neste mandamento, a
comunidade cristã como um todo manteve um dia dedicado ao deus
do sol e observado por uma igreja comprometida e corrupta.
Apocalipse 22:14 Bem-aventurados os que cumprem os seus
mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam
entrar pela cidade pelas portas.

A marca da besta não é difícil de
entender se entendermos a
importância da lei em relação ao
evangelho, como Jesus afirmou
em João 14: 21-23. O sinal ou
marca de Deus está claramente
indicado no êxodo 31: 12-18. A
marca da besta é exatamente o
oposto da marca de Deus.

A marca de Deus é um dia e é o dia que o Filho de Deus guardou. A marca da besta é um dia e não é
o dia especificado ou guardado por Cristo. Esse detalhe na hora da criação-nave e uma fidelidade à
marca.
As pessoas têm problemas para entender a profecia porque seguem as idéias dos homens no
evangelho que não seguem o exemplo e os mandamentos de Cristo. Eles subtraem da Bíblia o Antigo
Testamento, deixando-o como uma letra morta, destruindo também o novo e suas chaves para
entender esta vida e a vida futura. Eles desconsideram as chaves do reino em João 14: 21-23.

Corona vírus

Satanás tem mil baterias mascaradas que serão abertas ao povo leal e guardador de Deus para
obrigá-lo a violar a consciência. 1892
Parece quase óbvio que a trilha de pesquisas por parte dos chineses de que o coronavírus é um
"laboratório" de Shi Zhengli e sua equipe de virologistas. Eles conseguiram isolar a proteína que é a
chave para os receptores celulares humanos e conseguiram produzir um vírus artificial que se autoreplica cortando e colando dois vírus diferentes com sequenciamento genético semelhante ao HIV.
Os chineses haviam realizado infecção entre espécies. O vírus pode ser facilmente colocado em um
aerossol, mas os detalhes da transmissão inicial nunca serão conhecidos. O vírus chega
surpreendentemente próximo aos mercados de Wuhan, onde o surto foi dito pela primeira vez.
(Considere que a China é o modelo de tecnocracia e lidera o caminho em tecnologia verde e de
vigilância e que o estado profundo está abrindo caminho para o capitalismo inclusivo, um sistema
socialista impulsionado pelas mudanças climáticas, algo que o Vaticano apoia e o Vaticano também
investiu pesadamente na China)
A maioria dos cientistas evolucionistas tem essa idéia: ‘A maneira como as proteínas do pico do vírus
interage com uma parte das células humanas chamada ACE2 é provavelmente o resultado da
seleção natural ...'. A premissa em que eles começam é a evolução e, portanto, o resultado de sua
descoberta é falho. Então, ao invés de trabalhar com a natureza, eles são destrutivos.
A doença é de causa para efeito. O voo espanhol foi trazido de volta da Primeira Guerra Mundial, na
qual homens lutaram e morreram em condições desumanas e sem higiene. O vírus Ebola veio da
guerra civil na Serra Leoa com canibalismo e sem saneamento básico.
Embora a América Magazine, produzida por jesuítas, tenha tentado recentemente fazer "O caso
católico do comunismo", a Santa Sé o condenou repetidamente. "O Papa Francisco disse que a
pandemia de coronavírus é uma das" respostas da natureza "aos seres humanos que ignoram a
atual crise ecológica." Daniel 7:25, a chave do poder do Vaticano é através dos tempos e das leis que
instituiu que estão em oposição direta às leis de Deus ...

Desde o fechamento das economias mundiais e as vantagens ecológicas que se seguiram, houve
muitos pedidos de observação de domingo por motivos ecológicos.
Pelo menos uma mudança social resultante da quarentena poderia fazer maravilhas para revigorar
nosso senso nacional de família, fé e comunidade. Vamos pensar seriamente em restabelecer pelo
menos algumas das respeitadas leis de fechamento de domingo, como uma solicitação modificada
de ficar em casa um dia por semana. Tal ação poderia dedicar nossa sociedade a um dia regular de
descanso, refeições em família, associações cívicas e observância religiosa. Joseph Tortelli 1 de abril
de 2020
Ao comparar dados sobre o número de mortes por esse vírus com outras doenças em todo o mundo
(como sarampo 180.000 entre 2017 e 2018), as pessoas estão questionando o desligamento total
resultante. Houve uma coincidência notável com um colapso financeiro esperado que se dizia estar
iminente.
Aos setenta e nove anos, Fauci (conhecido como médico da América) administra o Instituto Nacional
de Alergia e Doenças Infecciosas há trinta e seis anos, através de seis Administrações e uma longa
procissão de epidemias virais: HIV, SARS, influenza aviária, gripe suína e zika. e Ebola entre eles. O
nova-iorquino Michael Specter 10 de abril de 2020

“O ex-deputado Ron Paul pediu na quinta-feira a
demissão do Dr. Anthony Fauci, especialista em
doenças infecciosas que lidera a resposta médica do
Presidente Trump à pandemia de coronavírus. Até
os bandidos estão admitindo isso, e eles fizeram
essas terríveis previsões para que pudessem
avançar e destruir as liberdades civis das pessoas,
gastar muito dinheiro e inventar uma desculpa sobre por que o mercado de ações realmente caiu todos os tipos das coisas ao ter esse evento de coronavírus fora de proporção ", disse Paul. "Ele
deveria ser demitido", disse Paul sobre o Dr. Fauci. "Mas se você não fizer isso no sentido literal, as
pessoas terão que demiti-lo. E eles precisam demiti-lo dizendo 'ele é uma fraude'.” Andrew Blake The Washington Times - sexta-feira, 10 de abril de 2020.

Fauci ingressou na Fundação Bill e Melinda Gates
em 2010 para criar um Plano de Ação Global para
Vacinas - pelos próximos 10 anos, para ser uma
década de vacinas, ele e o governo Obama
estavam plenamente conscientes das
possibilidades de usar a influenza como uma arma
biológica.
Diz o Washington Post que Anthony Fauci prepara
o cenário para o obrigatório - lucrativo! - vacina
Que ótima notícia para Bill Gates, que acaba de
anunciar sua fundação, gastará bilhões de dólares
para ajudar a construir fábricas para sete possíveis
fabricantes de vacinas contra o coronavírus. Cheryl
K. Chumley - The Washington Times - quarta-feira,
8 de abril de 2020
Diz Fauci "A ordem jesuíta da Igreja Católica
Romana" é movida pela curiosidade intelectual - atividades acadêmicas rigorosas, abertura e
honestidade sem que sejam impostas restrições intelectuais a você ". Um jesuíta fica em cada
esquina dos EUA para garantir que a besta esteja sendo derrubada para curar.

Xavier usou muitos textos do Malayalam Vedas sobre Ciência, Medicina e Matemática, assim como
os jesuítas espalharam os ensinamentos de Confúcio para a Europa, conforme declarado no livro "Os
jesuítas" de Thomas Worcester. É de Xavier que a Europa conheceu a vacinação contra sanguessugas
medicinais (entre outras coisas), e mais tarde o maçom Edward Jenner fez seu nome. Os antigos
maharishis de Kerala, como Imhotep, foram vacinar os faraós do Egito, 6500 anos antes de Edward
Jenner. (os ritos sexuais hindus nos templos promoviam a homossexualidade e o sexo com animais e
eram retratados nas paredes do templo, conforme declarado nos textos dos Vedas. Era uma religião
imunda, como se vê no estado das pessoas sob o hinduísmo)

A prática de introduzir o conteúdo de uma pústula de uma pessoa infectada a uma pessoa saudável
para proteger contra exposições subsequentes à varíola era conhecida como variolação. meados do
século XVIII [11–13]. Apesar do sucesso desse procedimento, a variolação foi

responsável por uma infinidade de efeitos colaterais indesejados: cicatrizes graves, transmissão da
infecção a outras pessoas e transmissão da sífilis, além de resultados fatais em quase 2% dos casos
[1, 10, 11].

Programa cooperativo de bio-engajamento - países DARPA 25, incluindo Libéria e Serra
Leoa, como mostrado no mapa mundial abaixo -

LOCK STEP - Um mundo de controle governamental de cima para
baixo mais rigoroso e liderança mais autoritária, com inovação
limitada e crescente pressão dos cidadãos
O cenário a seguir foi apresentado em 2010 pela Rockefeller
Foundation e pela rede Global Business, que corresponde
exatamente à pandemia do COVID 19 de 2020. Em 2012, a
pandemia que o mundo estava antecipando há anos finalmente
chegou. Diferentemente do H1N1 de 2009, essa nova cepa de
influenza - originária de gansos selvagens - era extremamente
virulenta e mortal. A pandemia também teve um efeito mortal nas
economias: a mobilidade internacional de pessoas e bens parou,
debilitando indústrias como o turismo e quebrando as cadeias de
suprimentos globais. Mesmo localmente, lojas e edifícios comerciais
normalmente movimentados ficavam vazios por meses,
desprovidos de funcionários e clientes. A missão do Programa de
Engajamento em Biossegurança (BEP)
Maio de 2010
Agora dê uma olhada em outro cenário. As redes criminosas
também se tornaram altamente qualificadas em falsificar
mercadorias lícitas por meio de engenharia reversa. Muitos desses
"roubos" e imitadores eram de baixa qualidade ou absolutamente
perigosos. No contexto de sistemas de saúde fracos, corrupção e
desatenção aos padrões - tanto dentro dos países quanto de
organismos globais como a Organização Mundial da Saúde - as
vacinas contaminadas entraram nos sistemas públicos de saúde de
vários países africanos. Em 2021, 600 crianças na Costa do Marfim
morreram de uma falsa vacina contra a hepatite B, que
empalideceu em comparação com o escândalo causado por mortes
em massa de um medicamento antimalárico contaminado anos
depois. As mortes e os escândalos resultantes afetaram fortemente
a confiança do público na entrega da vacina; pais não apenas na
África, mas em outros lugares ...

Os Institutos Nacionais de Saúde dos EUA, uma agência governamental, concederam uma bolsa de
pesquisa de US $ 3,7 milhões ao Instituto Wuhan de Virologia. O laboratório é o centro de várias
teorias da conspiração que sugerem que é a fonte original do surto de coronavírus. O instituto
experimentou morcegos da fonte do
coronavírus. Eles foram capturados a mais de 1.000 milhas de distância
em Yunnan. O sequenciamento do genoma Covid-19 o localizou em
morcegos nas cavernas de Yunnan. O governo dos EUA financiou a
pesquisa sobre transmissão de coronavírus em laboratório na última
década. 'Por FRANCES MULRANEY e GLENN OWEN DAILY MAIL 12 de
abril de 2020
Existem muitos resultados da pandemia, incluindo uma queda no preço do petróleo e um
monopólio, à medida que se encaixa na agenda do aquecimento global.
O professor Chumakov, pesquisador-chefe do Instituto Engelhardt de Biologia Molecular em
Moscou, disse: 'Na China, os cientistas do Laboratório Wuhan estão ativamente envolvidos no
desenvolvimento de várias variantes de coronavírus há mais de dez anos. Além disso, eles fizeram
isso, supostamente não com o objetivo de criar variantes patogênicas, mas estudar sua
patogenicidade. Eles fizeram coisas absolutamente loucas, na minha opinião. Por exemplo, inserções
no genoma, que deram ao vírus a capacidade de infectar células humanas.

Existem
biolaboratórios em
todo o mundo que
o pentágono criou.

A batalha pela alma é física, intelectual e moral. Esta é uma
batalha espiritual em todas as frentes.

Hoje o mundo está sob um papa preto e branco - a própria natureza do homem ou da besta é preto
e branco, o bem e o mal. A nomeação de Francisco pelos jesuítas para liderar os escritórios do
Vaticano em uma 'anomalia' na história da igreja 'The National Catholic repórter Nov 2019.' Muitas
vezes esquecemos que o papa não é o chefe da Igreja, ele é o bispo de Roma ". Sosa disse à EWTN

em entrevista em 15 de outubro. Diz o P. Arturo
Sosa Abascal, superior geral dos jesuítas.” Sosa
afirma sua autoridade sobre o papa como líder
dos jesuítas.

O que a DARPA começou com a criação da
Internet pode ser usado através da pandemia do COVID 19 para criar um amplo sistema de
identificação - bio ID para trazer registros eletrônicos de saúde para rastrear indivíduos. Esse sistema
de assistência médica e benefícios e comércio do governo excluirá qualquer pessoa que não tenha a
aprovação do sistema. O impulso da mudança climática se transforma no impulso da vacina se
transforma no vínculo biométrico da identidade ID no impulso da sociedade sem dinheiro. A
fundação Rockefeller e a fundação de portões de quem o Dr. Fauci pertence, implementaram esse
sistema na última década.

Terrorismo

O sonho final dos jesuítas é dominar o mundo através do papado e essa inspiração foi transmitida
aos EUA, mas isso só significa seus desastres, pois todos os que vivem com a espada morrerão pela
espada. A CIA também transmitiu essa idéia de dominação mundial aos extremistas islâmicos para
dominar o mundo sem nenhuma esperança possível de vencer. É um show de três vias, é assim que
o Apocalipse mostra.
O papado inspira os EUA através da CIA a dominar o mundo. Os EUA
inspiram o Islã para dominar o mundo, mas apenas o papado manterá
o poder até o fim. Todos são responsáveis por atos de terrorismo.

Assalto nos EUA

Discurso do Presidente Dwight D. Eisenhower sobre 'Chance for Peace' em 1953.
“Toda arma que é feita, todo navio de guerra lançado, todo foguete disparado significa, no sentido
final, um roubo daqueles que têm fome e não são alimentados, que têm frio e não estão vestidos.
Este mundo em armas não está gastando dinheiro sozinho.
Está gastando o suor de seus trabalhadores, a genialidade de seus cientistas, as esperanças de seus
filhos. O custo de um bombardeiro pesado moderno é o seguinte: uma escola de tijolos moderna em

mais de 30 cidades. São duas usinas de energia elétrica, cada uma servindo uma cidade de 60.000
habitantes.
São dois bons hospitais totalmente equipados. São cerca de 80 km de estrada de concreto.
Pagamos por um único avião de caça com meio milhão de alqueires de trigo.
Pagamos por um único destruidor com novas casas que poderiam abrigar mais de 8.000 pessoas.
Repito, esse é o melhor modo de vida encontrado no caminho que o mundo está seguindo.
Este não é um modo de vida, em nenhum sentido verdadeiro. Sob a nuvem da guerra ameaçadora, é
a humanidade pendurada em uma cruz de ferro.”
A natureza romana do homem

O conceito de liberdade religiosa, liberdade, integridade, amor, controle da igreja ou controle dos
homens, como o homem os vê, é totalmente estranho aos conceitos da lei de Deus e do evangelho
de Cristo. De fato, todos os caminhos levam de volta a Roma devido à natureza de quem o homem é.
A natureza do homem é tão cega que o homem infunde suas idéias na palavra de Deus, mas essas
não são palavras de vida e liberdade! As idéias do homem são seguir alguém com doutorado ou
diplomas ou sugestões da mídia, implementar vigilância e espionagem como necessidades para
ganhar poder. Usar trapaça e decepção para vencer. O sistema hierárquico é praticado em famílias,
igrejas e governos - algo que Deus permite por causa da ignorância e pensamento dos homens. Isso
não significa que todos os líderes são pessoas más, ou qualquer pessoa pior do que você e eu,
exceto quando a luz do evangelho realmente brilha em nosso caminho, devemos segui-lo.

A ascensão do anticristo

A crença de que um mandamento que mantinha a igreja surgiu em
um tempo profeticamente designado para realizar uma última obra
para Deus predita pelos profetas Daniel 8 e Apocalipse 10. No final
dos 2300 dias, a igreja foi formada para enviar uma mensagem
surpreendente para a Igreja. mundo que ainda não cumpriu. Era um
mandamento manter a igreja consistente com as mensagens que o
profeta transmitia. Apocalipse 22: 14 Bem-aventurados os que
cumprem os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore
da vida e possam entrar pela cidade pelas portas.

Deus deu a esse movimento, em harmonia com a previsão de profecia, uma manifestação do dom
profético na pessoa e nos escritos da Sra. E. G. White uma mensagem para enfrentar esse cenário do
fim dos tempos. A mensagem de Ellen White lideraria esse movimento final com sua primeira visão
recebida em
1844, que é o fim
do período de
2300 anos, e
pretendia
'terminar a
transgressão,
acabar com os
pecados e
reconciliar a
iniquidade; e
trazer justiça
eterna, e selar a
visão e profecia,
e ungir o mais
Santo. ” Daniel
9:24. Uma
mensagem forte foi dada como nenhuma outra desde os primeiros tempos dos apóstolos, que
apresentavam a perfeição de Cristo como modelo para o povo de Deus e encontrou uma oposição
forte e majoritária na era pós-Segunda Guerra Mundial.
Isso foi para rejeitar o poder de Deus para o Seu povo na nova experiência de nascimento. O homem
deve desenvolver moral, intelectualmente e fisicamente que esta é a obra de Cristo no primeiro
apartamento do santuário celestial em nome do homem. A salvação é um presente - tendo recebido
o presente, entramos em um relacionamento
“Precisamos ter muito menos confiança no que o homem pode fazer e muito mais confiança no que
Deus pode fazer por toda alma que crê. Ele deseja que você o busque pela fé. Ele deseja que você
espere grandes coisas Dele. Ele deseja dar a você compreensão tanto em assuntos temporais quanto
espirituais. Ele pode aguçar o intelecto. Ele pode dar tato e habilidade. Coloque seus talentos em
prática, peça a Deus sabedoria, e ela lhe será dada.”
O livro do Apocalipse é realmente revelador? Podemos ler? Estamos nos últimos dias, mas muitos
não podem ler o livro, pois deveria ser um Apocalipse. O círculo da profecia - se entendermos a
profecia como deve ser entendida neste momento, acredito que podemos dizer que a profecia é
competitiva e pronta para ser entendida como um livro de direção e revelador do presente e do
futuro.
O que começou em Daniel faz um círculo completo com a premissa básica dada em Daniel 2, com a
história do mundo descendo até a última vez dos dez dedos, de acordo com Apocalipse capítulo 17 e
também se cruza com Daniel 11 e 12. Observe o que eu disse usando Daniel 2 como nosso guia e
pedra angular, pela qual continuamos a expandir em detalhes ao nos aventurarmos em Daniel

7,8,11,12 e revelação etc. Temos um guia para entender os livros proféticos da Bíblia se usarmos
Daniel 2 como a medida ou direção.
Agora, apesar de o livro de Daniel não ter sido selado, existem tantos evangelhos e ventos de
doutrina que podem ser confusos para muitos. Satanás, como um poderoso general, entrou em
campo, e neste último remanescente
com o tempo, ele está trabalhando em todos os métodos possíveis para fechar a porta contra a luz
que Deus teria chegado ao Seu povo. "Para que não se desmascarasse, e assim ele está fechando as
mentes do livro do Apocalipse por vários métodos". Um falso evangelho, a dupla aplicação de
profecia ou atolada no ensino histórico sem avançar mais para a luz em outras palavras, nenhuma
progressão ou falsos ensinamentos estão cegando os olhos de muitos crentes.
Existem três poderes ou bestas que
surgem do poço sem fundo e
associados a três problemas. 1º ai Apocalipse 9: 1-12, 2º ai Apocalipse 11: 1-14, 3º ai Apocalipse 12: 12-17; 13: 1-4. Cada
um desses poderes é o mecanismo
de guerra de Satanás para realizar
seu trabalho.

Eles fazem guerra em todo o mundo, causando confusão e os
principais instrumentos na luta contra a verdade de Deus.
Um dos mais poderosos desses poderes é o animal
transformador que imita a fé cristã e persegue o povo de
Deus, a Bíblia e sua verdade. Enviando aqueles que adoravam a Deus de acordo com os ditames de
sua consciência às chamas e queimando a Bíblia com ela. Catedral de Notre Dame, o lugar onde o
povo de Deus foi queimado na fogueira durante a Idade das Trevas. Observe como aquilo que é a
assinatura do criador no sétimo dia fica ao lado de outro dia, que é o dia escolhido entre esses dois
poderes opostos. O dia do Islã é sexta-feira e domingo é o dia em que uma igreja cristã contaminada
abraçou que nunca foi santificada ou identificada na palavra de Deus ou mantida como sábado por
Cristo na terra, mas se opõe aos dez mandamentos falados e escritos pelo dedo de Deus como uma
assinatura de Sua criação e uma aliança com o seu povo.

Enquanto Roma é a autora do domingo, sendo um dia cristão para o culto, outros seguem sua
assinatura para seus próprios propósitos.
Por exemplo, a European Sunday Alliance é uma rede de
alianças dominicais nacionais, sindicatos, organizações
de empregadores, organizações da sociedade civil,
igrejas e comunidades religiosas comprometidas em
aumentar a conscientização sobre o valor único do
tempo livre sincronizado para nossas sociedades
europeias. 2 de março de 2018 Levando o mundo à
mesma conclusão, que é domingo como dia de descanso,
é o movimento ambiental iniciado com algum raciocínio sólido, mas terminando em um
totalitarismo que, quando entregue às mãos de Roma novamente, através do movimento
ecumênico, será um poder de perseguição. Há 8 vezes profecias dadas a Roma e 2 ao poder islâmico
e uma ao ateísmo. A Guerra Fria viu Roma com a América Protestante derrotar o comunismo ateu,
mas um poder com maior longevidade é o Islã. E o socialismo foi derrotado quase inteiramente em
todo o mundo pela colaboração de Roma e dos EUA para que um papa jesuíta marxista instalasse o
capitalismo inclusivo como um sistema marxista mundial. Não é de admirar que Gorchov tenha dado
à URSS parte de um sistema socialista ou sistema comunista mundial.

A repetição das sete cabeças e dez chifres

Apocalipse 17 Fui levado ao deserto, o que significa obscuridade.
Daniel 7: 7 Dez chifres
Apocalipse 12: 3 sete cabeças e dez
chifres, e sete coroas sobre suas
cabeças.
Ap 13: 1 sete cabeças e dez chifres, e
sobre seus chifres dez coroas, e sobre
suas cabeças o nome de blasfêmia.
Ap 17: 3 animal de cor escarlate,
cheio de nomes de blasfêmia, com
sete cabeças e dez chifres.
Apocalipse 17: 6-12, o enigma 8 dos
sete
Dez dedos / dez chifres
As dezenas de Daniel 2 se relacionam com os 10 chifres do dragão e da besta do mar e com 10 reis
que se unem à mulher da besta escarlate
Reis
Chaves deste sangue - depois que os EUA caem ...
Apocalipse 17
1 um dos sete anjos que tinham os sete frascos,
levou-me em espírito ao deserto; e vi uma mulher sentada em uma fera de cor escarlate, cheia de
nomes de blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres.
4 E a mulher estava vestida de púrpura e cor escarlate, e enfeitada com ouro, pedras preciosas e
pérolas, tendo na mão uma taça de ouro cheia de abominações e imundície de sua fornicação.
5 E em sua testa estava escrito um nome: MISTÉRIO, BABILÔNIA, A GRANDE, A MÃE DAS HARLOTS E
ABOMINAÇÕES DA TERRA.
6 E vi a mulher bêbada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus; e quando a
vi, fiquei admirada.
8 A besta que viste era e não é; e subirá da cova sem fundo e entrará em perdição; e os que habitam
na terra se maravilharão, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do
mundo, quando contemplarem a besta que era, e não é, e ainda é.

9 E aqui está a mente que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes, sobre os quais a mulher
está sentada.
10 E há sete reis: cinco caíram, e um é, e o outro ainda não chegou; e quando ele vier, ele deve
continuar um curto espaço.
11 E o animal que era e não é, mesmo ele é o oitavo, e é dos sete, e entra em perdição.
12 E os dez chifres que viste são dez reis que ainda não receberam reino; mas receba poder como
reis uma hora com a besta.
13 Estes têm uma mente e darão seu poder e força à besta.
14 Estes pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá; porque ele é o Senhor dos senhores e
o Rei dos reis; e os que estão com ele são chamados, escolhidos e fiéis.
15 E ele disse-me: As águas que viste, onde a prostituta está assentada, são povos, multidões,
nações e línguas.
16 E os dez chifres que viste sobre a besta, estes odiarão a prostituta, e a tornarão desolada e nua, e
comerão sua carne, e a queimarão no fogo.
17 Porque Deus colocou em seus corações para cumprir a sua vontade, e concordar, e dar o seu
reino à besta, até que as palavras de Deus sejam cumpridas.
18 E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra.

Referindo-se a Apocalipse 17: 10,11, temos o enigma que é realmente muito simples, mas há muitas
especulações selvagens aqui. Deus está apontando para a besta transformadora de Daniel 2, com
uma visão ampliada dada aqui, uma vez que resolvemos o enigma de tudo que pertence à sua
completa maturidade com absoluta dominação do mundo. Quem é essa besta e mulher que reina
sobre os reis da terra? Como em Apocalipse 13: 3, é a besta que recebe uma ferida mortal e foi e
não é e é que recebe 8 referências de tempo profético. Seu poder é devolvido depois de retirado. É
composto pelos poderes que constroem a imagem de Daniel 2 com os detalhes adicionais desse
poder em relação aos EUA e à Europa no final dos tempos. É uma igreja corrupta que trabalha em
nome de Cristo, que evoluiu do paganismo e plantou seu templo no lugar dos pagãos. Ela se
descreve como a 'Mãe e chefe de todas as igrejas da terra', como está escrito em latim, na entrada
da igreja principal em Roma, São João de Latrão, mas a Bíblia diz MISTÉRIO, BABILÔNIA, A GRANDE,
A MÃE DAS COSTURAS E ABOMINAÇÕES DA TERRA.” A Bíblia até descreve as cores de seus
sacerdotes adornados e em Apocalipse 18 sua vasta riqueza e tesouros.
É o primeiro
e único poder
do poder
pseudocristão com o
Estado.
Quando a
prostituta
está
montando a besta, ela
significa seu domínio
absoluto no mundo e está
bêbada com o sangue de mártires.
Em Ap 17: 12-14, somos informados do apoio da Europa a Roma quando
ela tem poder absoluto, pois ela não pode funcionar sem um poder
atrás dela.

Daniel 8:25 E pela sua política também fará com
que a arte prospere em suas mãos; e ele se
engrandecerá em seu coração, e pela paz destruirá
muitos; ele também se levantará contra o príncipe
dos príncipes; mas ele será quebrado sem mão. Ele
está construindo as pontes como seu título
Pontifex Maximus significa, seguindo o esboço do
Vaticano II e por sua influência e habilidade
destruirá muitos. Ao estudar e replicar a história
que eles mantêm em seus arquivos desde o início
de Constantino, o poder de Roma é revivido.
Sete vezes esse poder é identificado pelo mesmo período de tempo declarado de maneiras
diferentes e após a cura da ferida mortal, uma oitava vez é adicionada - um breve período de poder
supremo.
Lúcifer apela à natureza boa e má da humanidade. O homem, a esse respeito, acredita que ele é
bom e tem alguma justiça em si mesmo ou que aperfeiçoar seu caráter não é possível neste lado da
eternidade, mas não é o que Deus permite, porque os resultados são os que vemos hoje no mundo
em assassinatos e conflitos e fanatismo religioso.
Quem está do lado de quem será claramente visto no futuro
próximo. Hoje, a eliminação e a perseguição de pessoas são
higienizadas pelos governos ocidentais e por todos os outros, mas
está chegando o tempo em que os EUA controlam um estado
evangélico através da influência de Roma. A Bíblia predisse que,
quando tomam sobre si o nome de Cristo, perseguem e matam
aqueles que são o mandamento de Deus, mantendo o julgamento
das pessoas. Um cenário moderno do que isso pode acontecer é algo
como a baía de Guantánamo, quando haverá prisão e tortura, perda de propriedades e exílio. As
perseguições dos protestantes pelo romanismo, pelas quais a religião de Jesus Cristo foi quase
aniquilada, serão mais do que rivalizadas quando o protestantismo e o papai forem combinados. ME3 387 (1889). {LDE 147.2}
O mundo participou da tortura e assassinato do povo de Deus e disse que, como fizeram de Cristo, é
conveniente que se morra para que toda a nação pareça. Joao 11:50
Aqueles que aguardam enquanto essas atrocidades acontecem também são julgados como se
tivessem cometido o crime.
Em Apocalipse 14: 1-5, primeiro nos é dada uma visão dos 144.000 que têm o nome do pai. Estes são
os que seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá.
Apocalipse 15: 2 são eles que obtiveram a vitória sobre a besta, e sobre sua imagem e sua marca,
que passaram por Daniel 12: 1, um tempo de angústia como nunca houve desde que havia uma
nação.
Quando diz que vi um anjo voando no meio do céu em Apocalipse 14, os anjos estão liderando o
povo de Deus em um trabalho especial de encerramento e estão representando esse movimento.

Apocalipse 14: 6 E vi outro anjo voar no meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que
habitam na terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Qual é o evangelho eterno? O poder de
Deus para transformar absolutamente o caráter que é os pensamentos e sentimentos à semelhança
de Cristo alcançada ao olhar para Deus para transformar o caráter por uma estreita união com o Pai
e o Filho.
Apocalipse 14: 6-9 O que é único neste evangelho é aperfeiçoar nosso relacionamento com Cristo,
para que tenha resultados reais e práticos, mudando os pensamentos e sentimentos. Um aviso é
dado para não adorar a besta e sua imagem, nem receber sua marca na testa ou na mão,
Em Êxodo 31:18, a marca ou sinal de Deus é claramente dada. 13 Fala também aos filhos de Israel,
dizendo: Em verdade guardareis meus sábados; porque é um sinal entre mim e você por todas as
suas gerações; para que saibais que eu sou o SENHOR que vos santifico. 17 É um sinal entre mim e os
filhos de Israel para sempre: pois em seis dias o SENHOR fez o céu e a terra, e no sétimo dia
descansou e foi revigorado.
18 E deu a Moisés, quando acabara de conversar com ele no monte Sinai, duas tábuas de
testemunho, tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus.
A marca da besta não é difícil de entender se você entende que a lei de Deus é um requisito para
entrar na vida eterna.
Em Daniel 7:25, diz dos pequenos chifres que ele deve pensar em mudar
os tempos e as leis. Que lei ele mudou? O mandamento do sábado para
uma festa pagã e obrigou as pessoas a adorar o que Deus nunca ordenou.
As mensagens dos três ângulos são um aviso terrível!!! Por que então?
Em Apocalipse 12: 9,10, o dragão que é Satanás é expulso do céu e diz ai
dos habitantes da terra. Este é o terceiro e último sofrimento. Em seguida, lemos que o mundo está
adorando o dragão que deu poder à besta.
Apocalipse 13: 4 é o resumo do capítulo que mais está faltando - esse é o terceiro ai e o capítulo
continua nos dizendo como o mundo chegou a esse ponto com todo o mundo adorando Lúcifer. É
um dos pontos mais importantes da história deste mundo e Deus quer que estejamos cientes dos
enganos que estão por vir, então ele o escreveu como um Apocalipse.
Assim como em Isaías 14, o capítulo começa com o discurso do rei da Babilônia e depois se volta
para falar de Lúcifer e sua destruição, e este capítulo está fazendo o mesmo. Em Ezequiel 28, o
Senhor se dirige ao rei de Tyrus e depois a Lúcifer. Apocalipse 13:13 a besta com chifres de cordeiro
fala como um dragão que faz descer fogo do céu. Ambos abordam o poder que introduz Lúcifer no

mundo, ao se juntar à besta que se eleva do mar e descreve o próprio Lúcifer. Ele faz com que o fogo
desça aos olhos dos homens e por esse poder reivindica e é aceito pelo mundo como Cristo.
Agora você entende a urgência e a natureza estrelada da mensagem? Satanás está no chão. O
destruidor chegou, não o receba, sua marca ou sua imagem, ou você será destruído com ele no lago
de fogo.
Apocalipse 14: 9,10 se alguém adora 9 E o terceiro anjo os seguiu,
dizendo em voz alta: Se alguém adora a besta e sua imagem, e
recebe sua marca na testa ou na mão, 10 beberá do vinho da ira de
Deus, que é derramado sem mistura no copo da sua indignação; e
ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos
anjos e na presença do Cordeiro. 11 E a fumaça do tormento deles
sobe para todo o sempre; e eles não têm descanso dia nem noite,
que adoram a besta e sua imagem, e todo aquele que recebe a marca de seu nome.

12 Aqui está a paciência dos santos: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em
Jesus. Então, a diferença está explicitada aqui. Aqui estão eles aceitando o ensino da pessoa de
Satanás e aqui estão eles que são leais a Cristo.
A imagem é do filho do homem, mas não é um homem, é um demônio.
A cidade da Babilônia, Bāb-ilim, significa "portão de Deus". Que ficou conhecido como significado da
Babilônia na confusão hebraica - o significado do nome é muito significativo na
revelação de profecias.
Lúcifer falsificará a igreja e as revelações. A união de igreja e estado na Europa,
simbolizada pelas 12 estrelas com os dez reis unindo as mãos para dar poder a
Roma, aparecerá como a noiva profética de Cristo,
conforme descrito em Apocalipse 12. Fortes ilusões
surgirão quando os demônios se apresentarem como
mensageiros de Deus e parecem enviar mensagens de
entes queridos mortos.
Aqui está o poder de Satanás até de levar o Filho de
Deus a um lugar alto, enquanto aparece como um anjo de luz.
Lucas 4 5 E o diabo, levando-o a um monte alto, mostrou-lhe todos os
reinos do mundo em um momento. 6 E o diabo lhe disse: Todo esse poder
te darei, e a glória de eles: porque isso é entregue a mim; e a quem eu o
der. 7 Se, pois, tu me adorares, tudo será teu.8 E Jesus respondeu e disselhe: Sai atrás de mim, Satanás; porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus , e ele somente tu
servirás.
Ele aparece como o Filho do homem, mas não como ele era na Terra, mas como descrito em
Apocalipse. O resumo é apresentado em Apocalipse 13 e depois descreve os poderes que
introduzem Lúcifer no mundo.

Satanás. . . virá personificando Jesus Cristo, operando milagres poderosos; e os homens cairão e o
adorarão como Jesus Cristo. Seremos ordenados a adorar este ser, a quem o mundo glorificará como
Cristo. O que devemos fazer? Diga-lhes que Cristo nos advertiu contra exatamente esse inimigo, que
é o pior inimigo do homem, mas que afirma ser Deus, e que quando Cristo aparecer, será com poder
e grande glória, acompanhado por dez mil vezes dez mil anjos e milhares de milhares, e que, quando
Ele vier, conheceremos Sua voz. - 6BC 1106 (1888). {LDE 165.3}
Então, onde Cristo nos avisou? Ao longo das profecias. Ele
apresentará a mensagem de Elias, fazendo com que fogo desça
do céu e um profeta ou profetas correrão diante dele. Satanás
entrará para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ele afirma
ser Cristo e está entrando, fingindo ser o grande médicomissionário. Ele fará descer fogo do céu aos olhos dos homens
para provar que ele é Deus. - MM 87, 88 (1903) {LDE 167.4}
É declarado na Palavra que o inimigo operará através de seus
agentes que se afastaram da fé, e aparentemente realizarão
milagres, até mesmo para derrubar fogo do céu aos olhos dos
homens. - ME2 54 (1907)) Apocalipse 13:13
Os muitos ensinamentos falsos das escrituras lhe dão um pedestal
como o arrebatamento, um ensino jesuíta, purgatório e a alma
imortal, salvos em seus pecados, os mandamentos são eliminados.
Com o ato de coroação no grande drama da decepção, apenas duas
religiões permanecem. Satanás usará o ensino do arrebatamento
para falsificar a verdade da qual Jesus nos deu um aviso especial. Mateus 24:26 ele está nas câmaras
secretas; acredite que não.
Em diferentes partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso de
brilho deslumbrante, semelhante à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. O
Grande Conflito, p. 624
Mateus 24: 24,25. O falso Cristo está no deserto. Um profeta anuncia a vinda - cuide dela.

Ap 13:15 Ele tinha poder para dar vida à imagem da besta. Quem é essa imagem? A imagem da
besta não é apenas a América protestante apóstata que a persegue, como
é o próprio Lúcifer, como na planície de dura comandando o golpe de
worms e a marca da besta é o dia em que Lúcifer instituiu através do culto
dominical do rei da Babilônia.
Ap 13:18 Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento conte o
número da besta, pois é o número de um homem; e seu número é
seiscentos e sessenta e seis.
O sistema babilônico de matemática era um sistema numérico sexagesimal (base 60). Daí derivamos
o uso moderno de 60 segundos em um minuto, 60 minutos em uma hora e 360 graus em um círculo.
O mostrador de um relógio é derivado das 12 casas do zodíaco.
Assim, o zodíaco era um relógio celestial com o qual hoje medimos
o tempo.
Os números 1 + 2 + 3 a 36 somados são iguais ao número de
resumo do "deus misterioso" ou do número oculto (666 deus).
Esses pagãos supersticiosos deram o número 666 ao deus-sol (o
olho que tudo vê como visto). Portanto, o ponto é que 666 é um
número de conjuração para um demônio. O homem conjura ao
demônio a soma dos demônios ou dos deuses.
É o número de um homem e um animal, porque identifica a
abominação da desolação - o que começou como o
ensinamento astrológico e místico de Babilônia com o uso de
6, com o deus do sol somando 666 da soma dos menores.
deuses e o homem que, finalmente, lidera o sistema que
desenvolveu quem é o conjurador.
Observe que a adição do 666 são notavelmente três idiomas,
com o latim, o grego e o hebraico.

Ap 16: 13,14 Lúcifer se materializa na terra para se apresentar como o Cristo. E juntos a besta
(Roma), o falso profeta (protestantismo apóstata) e Lúcifer fazem planos juntos para tomar o mundo
descrevendo-o como demônios como sapos saindo de suas
bocas para trazer os reis da terra para o grande dia de Deus
Todo-Poderoso. ...
O falso profeta como João Batista no deserto prepara o
caminho para a vinda do falso Cristo.
Aqui estão eles juntos o dragão, a besta e o falso profeta,
dirigindo os reis da terra para o grande dia da batalha de Deus
todo-poderoso. Apocalipse 16: 13 E vi três espíritos imundos,
como sapos, saindo da boca do dragão, e da boca da besta e da
boca do falso profeta.
14 Porque eles são os espíritos dos demônios, operando
milagres que vão aos reis da terra e de todo o mundo, para
reuni-los na batalha daquele grande dia de Deus TodoPoderoso.
Precisamos entender o estado dos mortos, pois os espíritos dos
demônios ainda aparecerão para eles, professando ser amigos
e parentes amados, que lhes declararão que o sábado foi
mudado, além de outras doutrinas não bíblicas. - PE 87 (1854). {LDE 156.3}
Dt 18: 10-13 Não permitirás que uma bruxa viva.
Isaías 8: 19,20 E quando eles vos disserem, busque aos que
têm espíritos familiares, e aos magos que espiam, e que
murmuram: um povo não deveria buscar a seu Deus? para os
vivos para os mortos? 20 À lei e ao testemunho: se eles não
falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles.
Ec 9: 5,6 Pois os vivos sabem que morrerão; mas os mortos
nada sabem, nem têm mais recompensa; pois a lembrança
deles é esquecida.6 Também seu amor, seu ódio e sua inveja
estão agora perecidos; nem têm mais uma porção para sempre em algo que é feito sob o sol.
Marcos 12:27 Ele não é o Deus dos mortos, mas dos vivos

Um evangelho falso já está circulando entre a maioria das denominações que guardam os sábados e
domingos. Diz-se que a experiência sobrenatural da pessoa de restaurar um homem à intenção
original de Deus neste lado da segunda vinda é impossível. Essa teologia se encaixa bem com a
mentalidade da humanidade. “Mas acaba com Jesus, o Mediador. Ficar diante de Deus sem um
mediador é uma coisa assustadora. Mateus 22: 1-11 diz que aqueles que tentarem isso serão
expulsos da festa do casamento - o céu.”
Vamos analisar a afirmação de alguém aqui: "OS PERIGOS DESTA TEOLOGIA E A AMEAÇA À NOSSA
IGREJA SÃO INESQUECÍVEIS EM NOSSA HISTÓRIA.
……. Mas isso acaba com Jesus, o Mediador. Ficar diante de Deus sem um mediador é uma coisa
assustadora. Mateus 22: 1-11 diz que aqueles que tentarem isso serão expulsos da festa do
casamento - o céu.
O manto da justiça de Cristo é a Sua perfeição. Na justificação - conversão - Cristo coloca em você
Seu manto, Sua perfeição. Quando Deus olha para você agora, vê Cristo, não você. Ele vê a perfeição
de Cristo, a impecabilidade de Cristo, o caráter de Cristo. DEUS NÃO O VÊ. Ele não vê sua vida, suas
ações, seu comportamento, bom e mau - DEUS VÊ CRISTO.
Vamos examinar esta afirmação. Deus não está levando para o céu uma pessoa cujas ações e
comportamento são bons e ruins. É um resultado prático da transformação do caráter que torna a
mente apta para o céu e uma mudança na realidade dos caminhos neurais e do comportamento. A
experiência nascida de novo é uma experiência sobrenatural e prática, na qual devemos receber
provisões de manhã e noite de céus, até o ponto em que estamos selados para a eternidade e
ninguém, exceto Deus, sabe que esse é o ponto e o resultado. Nós devemos nos apegar a Ele.
Mas em um ponto haverá uma distinção acentuada - Satanás afastará o povo da lei de Deus. Não
obstante, ele falsificará tão bem a justiça que, se fosse possível, enganaria os próprios eleitos.
Cabeças coroadas, presidentes, governantes de altos escalões se curvarão às suas falsas teorias. - FE
471, 472 (1897). {LDE 166.1} {LDE 166.1} {LDE 166.1} Você pode ver o que acreditamos a respeito do
evangelho em relação à lei e em relação ao fato de ser um dom gratuito é fundamental em uma luta
de vida e morte que se intensifica quando chegamos ao fim.
Ap 15: 5 O templo de Deus foi aberto no céu, e no seu templo foi vista a arca do seu testamento”. A
Bíblia, ao passar pela história, nos leva através dos vários apartamentos e aqui vemos o lugar mais
santo como provação. está terminando e decisões finais para a eternidade estão sendo feitas. O
evangelho de Lúcifer deve ser combatido pelo evangelho do povo de Deus.

Vários evangelhos
O verdadeiro evangelho é um presente gratuito que é
relacional e devemos aperfeiçoar o relacionamento com Deus.
Este evangelho cumpre a lei de Deus e Seus ensinamentos.
Devemos seguir o modelo que Cristo estabeleceu na Terra.
O evangelho ecumênico desconsidera os
vários ensinamentos históricos protestantes
para se unir a Roma e a Roma em pontos de
crença comuns - é uma fórmula do Vaticano II
O evangelho pentecostal - por meio de dons
sobrenaturais, como o dom de línguas e
outros ensinamentos falsos, abre a porta
para falsas profecias e ilusões que não são
baseadas na lei e no evangelho de Cristo.
É um evangelho que diz que
devemos nascer de novo, mas
nunca podemos ser perfeitos como
Cristo. Significa que um Cristo
forense que é completamente
diferente de nós mesmos compõe
nossas falhas e pecados. Isso é
meia-verdade.
Um evangelho liberal com
estilo de café e música
popular - um evangelho
fácil que parece amigável
e amoroso, mas não tem
raízes profundas.

Um evangelho do jardim de infância - ele
tem uma história de mensagens do
evangelho, mas não alerta a congregação
sobre os eventos atuais para enfrentar a
crise vindoura
Evangelho da prosperidade - Jesus estava
vivendo e apresentando um evangelho da
prosperidade? Não, mas sim sacrifício

A ortodoxia fria entende a lei, mas falta
amor prático. Fala-se de amor e são vistos
atos de caridade, mas não é um amor
indiscriminado, como Cristo advertiu.

Penitência, confissão e boas obras.
O trabalho do homem é substituído
pelo trabalho de Deus

Um equívoco muito
popular é a crença em
um super salvador
como alguém
completamente
diferente de nós
mesmos

I believe in God but do not worship
God in a church structure. The Lord
of the OT and NT worked through
structure to teach and form
character.

Nascido homossexual e sempre homossexual, esse
é um evangelho distorcido que diz que não
devemos discriminar gênero e sexo. Esse
evangelho da libertação se estabeleceu no
Ocidente. Ignora a palavra de Deus referente ao
arrependimento do pecado e ao nascer de novo.
Deus sela todos os personagens pela eternidade, não apenas no fim dos tempos, mas toda pessoa
que deseja ser como Jesus é selada em algum momento antes da morte.
É impossível antes de morrermos restaurar perfeitamente a mente para ser como Cristo, o que
muitos dizem ser uma coisa impossível? Paulo diz que eu me esforço para a perfeição, embora ainda
não tenha obtido Hebreus 6: 1 ... Deus permitiu que todo o poder do céu fosse dado para nossa
restauração. Quando chegamos ao céu, não há mediador, santuário pesado para essa mediação e,
após a morte, é claro que não há mediador. Nada muda depois desse ponto. Você é selado por seu
caráter por toda a eternidade ou não, e esse selamento é pelo espírito de Deus. Nosso caráter deve
ser aperfeiçoado pelo nosso relacionamento com Deus. Paulo diz aos que estão em Cristo que não
há lei e também diz que não os ouvintes da lei, mas os que praticam serão justificados. A assinatura
da criação de Deus é o mandamento do sábado de que Lúcifer procurará livrar o mundo.

A justiça que Lúcifer apresenta apela à nossa natureza boa e má e é um evangelho adequado a
muitas igrejas. Apesar das impossibilidades que o evangelho presente devemos, pela fé, crer e
confiar nEle. Mateus 19:25 "Quem então pode ser salvo?" 26 Jesus, porém, olhou para eles e disse:
"Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível".
O tempo do fim da provação deve chegar ao novo reino, mas está acontecendo todos os dias com o
fechamento de provações individuais. No entanto, há um tempo em que a provação termina para
todos os que estão na terra e Cristo então recebe Seu reino. Daniel 12: 1 quando Michael se levantar
Apocalipse 22:11 Aquele que é injusto, seja injusto ainda; quem está imundo, fique imundo ainda;
quem é justo, seja justo ainda; quem é santo, seja santo ainda. “Então não haverá sacerdote no
santuário para oferecer sacrifícios, confissões e orações diante do trono do Pai. Primeiros Escritos, p.
48. Aqueles que vivem na terra quando a intercessão de Cristo cessar no santuário acima, devem
ficar à vista de um Deus santo sem um mediador. O Grande Conflito, p. 425. Quando Jesus sai do
santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à
vista de um Deus santo sem intercessor (ibid., P. 614).”
Aperfeiçoe seu relacionamento com Cristo no amor. A mente deve estar certa. Os pensamentos e
sentimentos que compõem o personagem devem estar certos. Entender a perfeição que Cristo exige
é a perfeição de um relacionamento com Ele! Isto é o que Cristo estava enfatizando. Jesus
apresentou a família - seu pai para ser nosso pai. Em diferentes partes da terra, Satanás se
manifestará entre os homens como um ser majestoso de brilho deslumbrante, semelhante à
descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse.
Quando Cristo cessar Sua obra como mediador em favor do homem, esse tempo de angústia
começará. Então o caso de toda alma será decidido, e não haverá sangue expiatório para purificar do
pecado. Quando Jesus deixa Sua posição como intercessor do homem diante de Deus, é feito o
anúncio solene: "Quem é injusto, seja injusto ainda; e quem é imundo, seja imundo ainda; e quem é
justo, seja justo. ainda: e quem é santo, seja santo ainda "(Apocalipse 22:11). Então o Espírito
restritivo de Deus é retirado da terra. - PP 201 (1890).
Em diferentes partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso de
brilho deslumbrante, semelhante à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse.

Eles declararam que tinham a verdade, que milagres estavam entre eles; que anjos do céu
conversaram com eles e andaram com eles, que grande poder, sinais e maravilhas foram realizados
entre eles, e que este era o milênio temporal que eles esperavam há tanto tempo. O mundo inteiro
foi convertido e em harmonia com a lei dominical, e esse pequeno povo fraco se destacou em
desafio às leis da terra e da lei de Deus, e alegou ser os únicos à direita na terra ... (1884)
A resposta de Deus para esta crise é um anjo de poder que desce do céu com poder, como se vê em
Apocalipse 18. Isso significa a última chuva, mas ninguém receberá esse poder do espírito Santo
enquanto os pecados permanecerem na vida. Se uma pessoa não deseja trabalhar para Deus, então
a salvação, a que sonha, será apenas um sonho e não uma realidade. À medida que os eventos do
mundo progridem, gostamos que os filhos de Israel que saem do Egito terão que confiar em Deus
para sobreviver e esses testes continuarão se permitirmos que eles nos levem a uma experiência
mais rica com Deus. Apocalipse 18: 1 Depois dessas coisas, vi outro anjo descendo do céu, tendo
grande autoridade, e a terra foi iluminada com sua glória. 2 E ele clamou com grande voz, dizendo:
“Babilônia, a grande, caiu, caiu e tornou-se uma morada de demônios, uma prisão para todo espírito
imundo e uma gaiola para todo pássaro imundo e odiado! Observe que a terra está iluminada com
sua glória.
Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto nossos personagens tiverem um ponto ou
mancha sobre eles. Nos resta remediar os defeitos de nosso caráter, purificar o templo da alma de
toda contaminação. Então a última chuva cairá sobre nós, assim como a chuva que caiu sobre os
discípulos no dia de Pentecostes.
Milênio da paz vem após grande destruição, paz e depois repentina destruição 1 Ts 5: 3
Satanás conspirou com os homens maus da terra para finalmente livrar o mundo dos filhos de Deus
e, nesse ponto, Deus interpõe e as pragas caem.
Os homens serão enganados e o exaltarão no lugar de Deus, e o deificarão. A onipotência, porém,
interporá, e às igrejas apóstatas que se unem na exaltação de Satanás, a sentença continuará:
"Portanto, suas pragas virão em um dia, morte, luto e fome; e ela será completamente queimada
com fogo. pois forte é o Senhor Deus que a julga "[Apocalipse 18: 8]. - TM 62 (1893). {LDE 168.2}
{LDE 168.2} Quando Lúcifer recebe a adoração do mundo, algo acontece das 7 últimas pragas

céu. Vi os principais homens da terra consultando juntos, e
Satanás e seus anjos ocupados ao seu redor. Vi um escrito cujas
cópias estavam espalhadas em diferentes partes da terra, dando
ordens para que, a menos que os santos cedessem sua fé peculiar,
abandonassem o sábado e observassem o primeiro dia da
semana, o povo estivesse em liberdade após um certo tempo,
para matá-los. - EW 282, 283 (1858). Seu objetivo é livrar a terra
de todos, exceto daqueles que o homenageiam, para que ele
possa provar que o mundo está sob sua total dominação. As três
bestas de Apocalipse, representando o cristianismo apostólico, o
Lúcifer só pode inspirar homens a agir ele usa outros homens para destruí-los na batalha final, ele não pode julgar ou
destruir, então inspira a destruição por
outros homens.

ateísmo e o islamismo do poço sem fundo, tinham o objetivo de
causar confusão e, eventualmente, trazer o mundo sob seu
controle. Limpar o caráter e a alienação a Deus da face da terra.
Pois aqueles que aperfeiçoaram sua vida no amor de Deus serão

ressuscitados no último dia para a vida eterna. Daniel 12: 4
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A terceira angústia é Lúcifer adorada como deus na terra pela cura da ferida mortal quando os EUA
se unem a Roma para lhe dar um grande poder.
A besta que fala como um dragão e tem chifres semelhantes a cordeiros descreve o protestantismo
apóstata e o próprio Lúcifer. Ele tem uma aparência de cordeiro como o Cristo, mas fala como um
dragão e faz com que o fogo desça à vista dos homens.
A materialização de Lúcifer vem através do trabalho dos dois animais de Apocalipse 13. Nos três
ângulos, as mensagens de Apocalipse 14 são um aviso terrível para esses desenvolvimentos para não
receber o falso Cristo. Em Apocalipse 15, a arca da aliança no céu é vista como os requisitos para o
céu e o evangelho é revelado pelo céu através dos servos de Deus.
A provação do homem está prestes a terminar e Deus está dando repetidos avisos ao mundo.

Em Apocalipse 16, Satanás com a besta e o falso profeta reúne os reis da terra para combater a
vinda de Jesus e conspirar para destruir o povo de Deus.
Apocalipse 17 a igreja ou a prostituta recebe o poder supremo através dos dez reis da Europa, mas
ela chegará ao seu fim e ninguém a ajudará
Apocalipse 18 o poder do Espírito Santo é visto no último movimento da terra para a salvação da
humanidade antes que Cristo venha como a Rocha e quebre a imagem em pedaços.

O rei do norte

Matthew 24 5 Pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo; e
enganará a muitos.
Em Daniel 8 O chifre vem da divisão da Grécia - não conquista a Grécia, mas assume o que chamo de
troca de chifres
Daniel 11:40 No tempo do fim, somos direcionados ao rei do norte e ao rei do sul.
Quando é a hora do fim? Daniel 4: 4 muitos correrão para lá e para cá e o conhecimento será
aumentado. Estamos naquele tempo Daniel 12: 7-9 também nos diz que é a hora do fim depois que
os 1260 dias terminaram em 1798.
Em Daniel 11, há dois poderes discutidos, o rei do sul do Egito e o rei do norte e, para ser consistente
com tudo o que foi discutido nas visões e sonhos anteriores de Daniel, acredito que o rei do norte é
Roma. Sem essa conclusão, não estamos seguindo o modelo estabelecido em Daniel 2. Não
seguiríamos a tendência ou a expansão das visões que tratam de Roma e da buzina. Daniel 11 enfoca
a abominação da desolação, que finalmente se torna o pequeno chifre que enfraqueceu as nações
com uma mistura de ferro e barro.
Quando o pequeno chifre age, ele usa um poder imperial para cumprir suas ordens. Sem a França,
Roma não teria o poder que tinha durante a idade das trevas. Sem os EUA, Roma se torna um
jogador menos significativo hoje. A história de Roma após a Segunda Guerra Mundial, agindo em
conjunto com os EUA, usando sua inteligência, poder e profecia militar apontando para sua aliança,
diz-nos que o Rei do Norte é esse poder conjunto encontrado em Apocalipse 13. Enquanto
observamos os EUA em ação no o estágio militar mundial, podemos ver as guerras de

Roma estão sendo travadas se chegarmos à história pós-Segunda Guerra Mundial. A URSS desceu
pelo esforço conjunto desses dois poderes, por exemplo.
O império otomano nos leva ao mundo do terrorismo em que nos encontramos hoje. Cristianismo
apóstata em guerra contra potências islâmicas. Os olhos de Roma e do Islã estão no domínio e no
controle de Jerusalém. Mas diz em Daniel 11:45 E ele (o rei do norte) plantará os tabernáculos de
seu palácio entre os mares na gloriosa montanha sagrada; todavia, ele chegará ao seu fim, e
ninguém o ajudará.
43 Mas ele terá poder sobre os tesouros de ouro e prata e sobre todas as coisas preciosas do Egito; e
os líbios e etíopes estarão a seus passos.
44 Mas as notícias do oriente e do norte o perturbarão; portanto, ele sairá com grande furor para
destruir e totalmente para afastar muitos.
Os poderes invasores da imagem de Daniel são sempre do Norte. Jeremia 1: 13-15 chamarei todas as
famílias dos reinos do norte
Jeremias 1: 13-15 Vou chamar todas as famílias dos reinos do norte, falando da conquista de Israel
rebelde de Babilônia
Jeremias 50: 3 e 9 falando da conquista dos medos e dos persas sobre Babilônia, do norte, o que
tornará sua terra desolada

Por fim, o rei do norte é Deus, que Lúcifer cobre Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da
manhã! como és derrubado no chão, o que enfraqueceu as nações! 13 Pois disseste em teu coração:
Subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus; também me assentarei no monte
da congregação, nos lados do norte.
O rei do norte derrota o rei do sul e toma seu reino (Dan. 11:15, 16), depois do qual ele fica na "terra
gloriosa" (Dan. 11:16) - Palestina. O que começou com os poderes pagãos é repetido pelo que agora
são os poderes políticos religiosos associados às desgraças do Apocalipse sendo repetidas em Daniel
11: 40-45.
O reino do sul do Egito é "transbordado" com braços de uma inundação diante dele (Dan. 11:22), e
ele perde o Egito e a Palestina.

O rei do norte se fortalece com um povo pequeno (Dan. 11:23) e divide a terra para obter lucro
(Dan. 11:39).
No tempo do fim, o rei do norte novamente derrota o rei do sul, entra nos países, transborda e
passa (Dan. 11:40); então mais uma vez fica na terra gloriosa. Quem é esse rei? O rei do norte, como
afirmei, acho que é Roma; o rei do norte é o principal jogador de Daniel 7,8,9. Depois disso, Edom,
Moabe e os principais filhos de Amom escapam de suas mãos (Dan. 11:41); e os líbios, também
etíopes, seguem seus passos (Dan. 11:43).

As notícias do leste e do norte o incomodam. Portanto, ele sai com grande fúria, destrói e destrói
completamente muitos (Dan. 11:44; Apocalipse 17). A maré do norte é o verdadeiro retorno de
Cristo, pois o trono de Deus está no Norte e Ele vem do Leste. Mateus 24: 27 Porque, como o
relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente; assim será também a vinda do Filho do homem.

O "rei do norte" planta "os tabernáculos de seu palácio entre os mares na gloriosa montanha
sagrada" (Dan. 11:45), quando Lúcifer, através da imagem da besta e da besta, se plantará entre as
montanhas e as montanhas. Santa Sé; quando ele é coroado como rei desta terra, então Miguel se
levanta para tirar suas vestes sacerdotais e receber Seu reino, e as pragas cairão.
Neste momento, vemos o impulso da América
evangélica em apoiar os judeus e colocar um terceiro
templo na Palestina. Trump gostou de Ciro, o Grande,
por reconhecer Jerusalém como a capital israelense e
mudar a embaixada para Jerusalém. “Um cristão
evangélico, o Sr. Pompeo havia acabado de voltar de
visitas à Igreja do Santo Sepulcro ... O entrevistador
fez uma pergunta em torno de uma história bíblica
sobre uma rainha que salvou judeus do massacre por uma autoridade persa: Pompeo achou que o
Presidente Trump havia sido "criado por um tempo como este, como a rainha Ester, para ajudar a
salvar o povo judeu da ameaça iraniana?"

"Como cristão, certamente acredito que isso é possível", disse Pompeo. “Foi notável - então
estávamos nos túneis onde poderíamos ver 3.000 anos atrás, e 2.000 anos atrás, se eu tiver a
história certa - ver a notável história da fé neste lugar e o trabalho que nossos feito o governo, para
garantir que essa democracia no Oriente Médio, esse estado judeu, permaneça. Estou confiante de
que o Senhor está trabalhando aqui.” Isso é uma crença em uma falsa profecia. O arrebatamento e o
mundo real: Mike Pompeo combina crenças e políticas 19 de abril de 2019, Edward Wong

Disse Donald Trump em um comício de reeleição em 2020: "Temos Deus do nosso lado". Há muito
que são algumas das palavras mais arrepiantes do idioma inglês. Talvez nunca mais do que quando
proferido por Donald Trump em uma campanha de reeleição.
O presidente fez a reivindicação em um comício evangélico por Trump em uma mega igreja em
Miami na noite de sexta-feira, um dia depois de levar os Estados Unidos à beira da guerra com o
assassinato em Bagdá de Qassem Suleimani, principal general geral e potencial futuro líder do Irã.
The Guardian, David Smith em Washington, 5 de janeiro de 2020.

O povo de Jesus livrará o seu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. "Dan. 12: 1. Lúcifer,
o falso profeta e Roma reunem os reis da terra para derrotar Cristo, mas ele vem em grande
majestade e poder até ressuscitar muitos dos mortos e a imagem de um falso cristianismo é
despedaçada.
O rei do norte passa por três fases (com referência a Daniel 11)
1. Roma pagã
2. Roma "cristianizada"
3. Roma ecumênica

O rei do sul do Egito passa por três fases

1. Egito pagão
2. Egito "cristianizado"
3. Egito muçulmano

Para que o rei do norte assuma a posição dominante do mundo, ele precisa lidar com o Egito. Em um
ambiente moderno que estaria lidando com o Islã para plantar Seu tabernáculo entre o mar Santo e
as montanhas, preparando o caminho para o anticristo
O mundo está agitado com o espírito de guerra. A profecia do décimo primeiro capítulo de Daniel
quase alcançou seu cumprimento completo. Em breve as cenas de problemas mencionadas nas
profecias ocorrerão. {9T 14.2}

A próxima destruição das cidades

Está próximo o tempo em que as
grandes cidades serão varridas, e
todos devem ser advertidos desses
julgamentos vindouros. - Ev 29
(1910). {LDE 111.5}

O fim está próximo e todas as
cidades devem ser viradas de
cabeça para baixo em todos os
sentidos. Haverá confusão em todas
as cidades. Tudo o que pode ser
abalado deve ser abalado e não
sabemos o que virá a seguir. Os
julgamentos serão de acordo com a
iniquidade do povo e a luz da
verdade que eles tiveram. - 1RM
248 (1902). {LDE 111.3}

O Senhor pede que Seu povo se
localize longe das cidades, pois
em uma hora que você acha que
não, fogo e enxofre serão
chovidos do céu sobre essas
cidades. Proporcional aos seus
pecados será a sua visita. Quando
uma cidade é destruída, nosso
povo não deve considerar esse
assunto como um assunto leve, e
pensar que eles, se houver
oportunidade favorável,
construirão casas naquela mesma
cidade destruída. . .. {LDE 95.3}

Os anjos estão agora restringindo os ventos do conflito, para que não
possam soprar até que o mundo seja avisado de sua destruição; mas
uma tempestade está se aproximando, pronta para explodir sobre a terra; e quando Deus ordenar
que Seus anjos soltem os ventos, haverá uma cena de conflito que nenhuma caneta pode imaginar. Educação, pp. 179, 180. {BS 135.1}

“O Senhor não repentinamente rejeitará todos os transgressores, nem destruirá nações inteiras; mas
Ele punirá cidades e lugares onde os homens se entregaram à posse de agentes satânicos.
Estritamente serão tratadas as cidades das nações e, no entanto, não serão visitadas no extremo da
indignação de Deus, porque algumas almas ainda romperão com as ilusões do inimigo, e se
arrependerão e serão convertidas, enquanto a massa estimará a ira contra o dia da ira.”
Evangelismo, página 27.

Isaiah 24: 5 A terra também está contaminada sob seus habitantes; porque eles transgrediram as
leis, mudaram a ordenança, quebraram a aliança eterna. 6 Portanto a maldição devorou a terra, e os
que nela habitam estão desolados; por isso são queimados os habitantes da terra, e poucos homens
restam.10 A cidade da confusão é destruída; pol. Leia tudo sobre Isaías 24

Jeremias 4:22 Porque o meu povo é tolo, não me conhece; são filhos escoceses e não têm
entendimento; são sábios para fazer o mal, mas para fazer o bem não têm conhecimento.23 Vi a
terra e, eis que era sem forma e vazia; e os céus, e eles não tinham luz.24 Vi as montanhas, e eis que
tremiam, e todos os montes se moviam levemente. 25 Vi, e eis que não havia homem, nem todos os
pássaros do céu. Eu vi, e eis que o lugar frutífero era um deserto, e todas as suas cidades foram
destruídas na presença do SENHOR e por sua ira feroz.27 Porque assim diz o SENHOR: Toda a terra
será desolada; no entanto, não terei um fim completo.

Jeremias 46: 8 O Egito se levanta como uma inundação, e as suas águas se movem como os rios; e
ele disse: Subirei e cobrirei a terra; Destruirei a cidade e seus habitantes.9 Subam, vós, cavalos; e
raiva, vós carros; e que os valentes saiam; os etíopes e os líbios, que manejam o escudo; e os lídia,
que manejam e dobram o arco. 10 Porque este é o dia do Senhor Deus dos exércitos, um dia de
vingança, para que ele possa vingá-lo de seus adversários; e a espada devorará, e será saciada e
embriagado com o sangue; porque o Senhor Deus dos exércitos faz sacrifício na região norte, junto
ao rio Eufrates.

“Em uma ocasião, quando estava na cidade de Nova
York, fui convidado a contemplar edifícios subindo
história após história em direção ao céu. Esses
edifícios tinham garantia de serem à prova de fogo e
foram erguidos para glorificar seus proprietários e
construtores. Cada vez mais altos, esses prédios se
elevavam, e neles o material mais caro era usado.
Aqueles a quem esses edifícios pertenciam não
estavam se perguntando: "Como podemos melhor
glorificar a Deus?" O Senhor não estava em seus
pensamentos. {T9 12.1}
A cena que passou a minha frente foi um alarme de
incêndio. Os homens olharam para os edifícios altos
e supostamente à prova de fogo e disseram: "Eles
são perfeitamente seguros". Mas esses edifícios
foram consumidos como se fossem de campo. Os
carros de bombeiros não podiam fazer nada para
impedir a destruição. Os bombeiros não
conseguiram operar os motores. {T9 13.1}
Mas não tenho nenhuma luz em particular em
relação ao que está chegando em Nova York, só sei
que um dia os grandes edifícios serão derrubados
pela virada e reviravolta do poder de Deus. {Review
& Herald, 5 de julho de 1906.} O relato de bombeiros
no local era exatamente esse

A vinda de Cristo

Logo nossos olhos foram atraídos para o leste, pois uma
pequena nuvem negra apareceu, cerca da metade do
tamanho da mão de um homem, que todos sabíamos
ser o sinal do Filho do homem. Todos nós, em silêncio
solene, contemplamos a nuvem, à medida que ela se
aproximava e se tornava mais leve, gloriosa e ainda mais
gloriosa, até que era uma grande nuvem branca. O
fundo parecia fogo; um arco-íris pairava sobre a nuvem,
enquanto ao redor dela havia dez mil anjos, cantando
uma canção adorável; e sobre ele estava o Filho do
homem. Seus cabelos eram brancos e encaracolados e
caíam sobre seus ombros; e sobre a cabeça dele havia
muitas coroas. Seus pés pareciam fogo; em sua mão
direita havia uma foice afiada; à sua esquerda, uma
trombeta de prata. Seus olhos eram como uma chama
de fogo ..

Fonte da Verdade Eterna

“Se os fundamentos forem destruídos, o que os justos podem fazer?”
(Salmo 11: 3.) ......, mas se permanecerem seguros, Deus os verá
através.
“As denominações protestantes são construídas sobre o manuscrito
do Novo Testamento grego, às vezes chamado Textus Receptus, ou
Texto Recebido. É o Novo Testamento grego, do qual os escritos dos
apóstolos em grego foram traduzidos para inglês, alemão, holandês e
outras línguas. Durante a idade das trevas, o Texto Recebido era
praticamente desconhecido fora da Igreja Grega. Foi restaurado à
cristandade pelos trabalhos daquele grande erudito Erasmus. É muito pouco conhecido que o
verdadeiro editor do Texto recebido era Lucian. Nenhum dos inimigos de Lucian deixa de creditar
esse trabalho. Nem Lucian nem Erasmus, mas os apóstolos, escreveram o Novo Testamento grego.
No entanto, o dia de Lucian era uma época de apostasia, quando uma avalanche de depravações
tentava sistematicamente devastar os manuscritos da Bíblia e a teologia da Bíblia. Orígenes, do
colégio alexandrino, fez de suas edições e comentários da Bíblia um retiro seguro para todos os
erros e os deformaram com especulações filosóficas que introduziam casuística e mentira. O sucesso
incomparável de Lucian em verificar, salvaguardar e transmitir esses escritos divinos deixou uma
herança pela qual todas as gerações devem ser gratas ". Verdade Triunfante B J Wilkinson

