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119 km de tamanho. Veja o video:
“They Are Here: Huge Alien Craft in Our Solar
System”
ou seja, Eles Estão Aqui: Enorme
Espaçonave Alienígena em Nosso Sistema
Solar.
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Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento.
Provérbios 4:7
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UMA PALAVRA PARA OS SÁBIOS
Este é um universo eletromagnético. Como você sabe, atualmente vivemos em uma
existência tridimensional com a dimensão adicional do tempo linear, plotada em todas as
nossas vidas como passado, presente e futuro. Portanto, podemos afirmar estar existindo
em um mundo de 4 dimensões hoje. Mas as coisas vão mudar muito rapidamente para
todos nós. Mais rápido para alguns, porque no gráfico de tempo linear estamos perto de um
conjunto de eventos sobrenaturais surpreendentes que foram preditos na Bíblia. Antes de
você parar de ler aqui pensando que isto é sobre religião, deixe-me informá-lo que a Bíblia
não é um livro religioso, mas incrivelmente científico.
A ciência na Bíblia fala de hiperdimensão, seres e espaços que a maioria de nós não
conhecemos e ainda não experimentamos pessoalmente; isso está além do nosso nível atual
de compreensão dimensional. A Bíblia é a narração coletiva da humanidade passada,
presente e futura - uma coleção holográfica de 66 livros escritos por 40 pessoas diferentes
separadas pelo tempo, mas com a mesma voz distinta.
O verdadeiro autor - o espírito impulsionador por trás de cada palavra da Bíblia é um ser
que existe além do tempo linear. Daí ele está a par de eventos que conhecemos como
eventos futuros. Isto é, eventos que ainda não aconteceram em nosso mundo
tridimensional, mas já foram descritos em detalhes gráficos na Bíblia. Sabemos que isso é
verdade porque pode ser comprovado de várias maneiras diferentes.
Por exemplo, em toda a Bíblia, se acham profecias. Um exemplo interessante é o caso do rei
Ciro - o governante da Pérsia, que consegue conquistar a Babilônia em 539 aC. Imagine sua
surpresa quando Daniel (um dos profetas judeus em cativeiro babilônico) leu para ele uma
passagem de Isaías que foi escrita 400 anos antes do nascimento de Ciro, descrevendo sua
vida, seu reinado e sua carreira militar em detalhes. O que é ainda mais surpreendente, é
que a passagem se dirige a ele por seu nome - Ciro; e informá-lo com toda a naturalidade de
que ele será o único a libertar os cativos judeus da Babilônia e ajudá-los a reconstruir o
templo em Jerusalém. E que ele nasceu por esse motivo. Não é surpresa que Ciro ficou
surpreso e comovido de que sua vida foi tão cuidadosamente planejada antes de seu tempo
e que ele é vigiado, por uma fonte de energia que ele nem sequer está ciente.
Isso parece o que a maioria da raça humana assume - que nós somos seres criados por
chances. Uma peculiaridade do destino, evolução e biologia. E não há poder superior.
Você não poderia estar mais errado.
Sua vida tem um propósito que foi predestinado. Você nasceu neste período específico por
um motivo. Seu DNA complexo e único é seu por um motivo. Mesmo que você faça parte de
uma massa de 7,7 bilhões de pessoas neste planeta, há uma boa razão pela qual as pupilas
dos seus olhos têm um padrão único e que você possui um conjunto único de impressões
digitais.
Este é um momento muito especial na história da humanidade e tem muitos mais
referências deste período de tempo na Bíblia do que qualquer outro período de tempo na
história humana, incluindo o período de tempo que o Messias andou na Terra.
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Palavras descritas aqui não são de forma alguma abrangentes, mas apenas um empurrão
amigável na expectativa de despertar sua curiosidade pelas coisas que estão por vir, de
modo que você mergulhe na Bíblia para descobrir a razão verdadeira que está por trás de
sua existência.
Você está à beira de um movimento hiperdimensional, mas suspeito que você já esteja
subconscientemente ciente de que algo grande está para acontecer. Este livro poderá lhe
ajudar a entender melhor este momento de grande mudança. Fontes aqui foram baseados
na Escatologia - o estudo do fim dos tempos como descrito na Bíblia.
Eu espero que você o abrace com um espírito de amor, desejo, grande esperança e
compreensão, em vez de um espírito de desespero ou medo. Porque a mudança especialmente uma mudança enorme, tem a tendência de gerar medo na humanidade.
Mas se você passar por isso com a compreensão e a orientação da fonte de energia que não
somente planejou sua vida mas criou você como um indivíduo único para que você pudesse
experimentar tudo o que tem e o que há de vir, isso lhe ajudará a andar em amor, fé e muita
alegria neste tempo vindouro. Porque Ele está cuidando de você e por mais estranho que
pareça - Ele AMA você, sim - você mesmo, e sem limite.
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PARTE UM - COISAS VINDOURAS
ENTENDENDO OS FUTUROS EVENTOS BASEADOS EM ESCATOLOGIA.
O COLAPSO
Em um futuro muito próximo, podemos esperar os seguintes eventos em escala mundial;
incluindo três eventos sobrenaturais ou hiperdimensionais previstos nas escrituras.
1.
O primeiro evento sobrenatural é o 'Escape' da Noiva de Cristo.
2.
Os Quatro Cavaleiros Explicados.
3.
Aumentar a frequência de desastres naturais em todo o mundo.
4.
O Deslocamento de Pólo Magnético.
5.
O Arrebatamento do corpo de Cristo. O segundo evento sobrenatural.
6.
Impacto maciço de asteróides - Absinto ou Planeta X ou Niburu.
7.
Uma Invasão Demoníaca Alienígena.
8.
As Duas Testemunhas, A Besta e Dois Sinais Celestiais.
9.
A Besta do Mar e a Besta da Terra.
10.
A Marca da Besta Explicada.
11.
Os Sete Frascos da Ira.
12.
A Batalha do Armagedom - Segunda Vinda de Cristo: O Terceiro Evento Sobrenatural.
13.
O Governo dos Mil Anos, o Julgamento Final e o Livro da Vida.
14.
O Novo Céu, a Nova Terra e a Nova Jerusalém.
QUE É O ARREBATAMENTO?
Para aqueles que ainda não estão cientes do que é o Arrebatamento, é um evento
sobrenatural esperado no fim dos tempos, e que já está sobre nós, onde os crentes (o povo
de Deus) serão retirados do planeta Terra sobrenaturalmente para uma terra prometida um espaço celestial hiperdimensional criado por Deus para o povo Dele.
Este evento é prometido a todos os crentes no fim dos tempos e por ninguém menos que o
nosso próprio Messias. E como o Messias tem provado de tempo em tempo que Ele mesmo
é o Portador da Verdade, sabemos que, como todas as outras promessas cumpridas, isso
também acontecerá. Referências são achadas através da das escrituras na Bíblia e são
mencionadas por cada evangelho.
Existem até precursores simbólicos em todo o Antigo Testamento que também
mencionam eventos do Arrebatamento.
Vamos dar um exemplo aqui que a maioria do mundo está familiarizado - O Livro do Êxodo.
Resumo:
Moisés é instruído por Deus para liderar seu povo para fora do cativeiro egípcio, onde eles
foram escravizados por séculos. O Faraó egípcio se recusa a deixar o povo de Deus sair e
isso aumentou ainda mais o sofrimento sobre eles.
Moisés então responde nas Dez Pragas ao Egito, nas quais as pragas afetam todos os
egípcios, mas não o povo de Deus, uma vez que eles são sobrenaturalmente protegidos
quando as pragas atingem o Egito.
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O Faraó finalmente e relutantemente deixa eles saírem, mas pouco depois muda de ideia
e vai atrás do povo de Deus novamente com seu poderoso exército.
Mas Moisés, então, divide o Mar Vermelho sobrenaturalmente, proporcionando uma
passagem segura para todo o seu povo para escapar da ira do faraó. E depois que seu
povo é levado com segurança à outra margem, ele aniquila o exército do faraó
afogando-os no Mar Vermelho.
Se examinarmos o resumo acima, isso nos dará uma visão mais profunda do que Deus
planejou para seus seguidores. Vamos dar outra olhada:
Moisés (simbolizando Cristo) é instruído por Deus para liderar seu povo (simbolizando os
seguidores) do cativeiro egípcio, onde eles foram escravizados por séculos. (O Egito é
simbolizado como a terra onde as pessoas foram escravizadas por séculos e estão sofrendo.)
O faraó (simbolizando Satanás) se recusa a deixar o povo de Deus ir e acumula mais
sofrimento sobre eles (simbolizando o começo do fim dos tempos - um aumento sofrendo
com o fim dos tempos. ”A mudança climática de bioengenharia é apenas um dos muitos
exemplos disso.
Moisés então responde trazendo as Dez Pragas do Egito, nas quais afetaram todos os
egípcios, mas não o povo de Deus, uma vez que eles são sobrenaturalmente protegidos
quando as pragas atingem o Egito. (As Dez pragas simbolizam um Período da Tribulação na
Terra, pelo qual os crentes não passarão, pois farão parte do Grupo de Fuga.)
Esse é um ponto importante a ser observado. Aqueles que vêm a Deus depois que a
Tribulação começou, eles passarão por uma parte da tribulação. Esses cristãos estavam
adormecidos e junto com milhões de novos crentes, viram a Deus depois de testemunharem
os primeiros eventos sobrenaturais. Essas pessoas serão Arrebatadas mais tarde.)
O faraó finalmente e relutantemente cedeu e deixou eles irem, mas depois muda de ideia
e vai atrás do povo de Deus novamente com seu poderoso exército. (Faraó e seu exército
estão simbolizando Satanás e suas legiões negras que perseguirão os cristãos nos dias
finais.)
Mas Moisés então divide o Mar Vermelho sobrenaturalmente, proporcionando uma
passagem segura para todo o seu povo escapar da ira do Faraó. (A passagem pelo Mar
Vermelho é simbolizada como o evento principal de arrebatamento para todos os cristãos.)
E depois que seu povo é levado com segurança à outra margem, ele aniquila o exército do
Faraó afogando-os no Mar Vermelho (simbolizando a Batalha do Armagedom), onde Cristo
chega para a batalha com um manto vermelho porque está molhado de sangue.)
Sabemos que os eventos em Êxodo são baseados em eventos históricos reais.
Assim como Moisés conduziu seu povo com sucesso de volta à terra prometida, prometido
pelo próprio Deus a seus antepassados (a terra prometida é simbolizada pela Nova Terra
prometida a nós por Cristo), a terra prometida. Cristo levará seus crentes do cativeiro
satânico terrestre para a liberdade gloriosa de seus reinos celestiais hiperdimensionais prometidos a nós pelo próprio Cristo.
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Não cometa erros. Estes são os finais de tempos e o primeiro evento sobrenatural
acontecerá mais cedo do que podemos imaginar.
O TEMPO DOS TRÊS EVENTOS SOBRENATURAIS
Há muito debate entre os especialistas em Escatologia com relação ao momento ou época
do evento sobrenatural que brevemente está para acontecer - O Arrebatamento.
Há aqueles que se consideram pré-tribulação, meio-tribulação e após-tribulação (Apesar da
divergência de quando o Arrebatamento possa acontecer, todos concordam que os crentes
não são destinados à Ira de Deus (1 Tessalonicenses 5: 9) . Interessante é que todos provam
suas opiniões baseados em várias escrituras.
Os debates apaixonados destes grupos criaram rancor e zombaria dentre os principais
escatologistas.
No entanto, não precisa haver brigas internas, porque elas são, de fato, todas corretas.
Quando estudamos e entendemos as escrituras, vemos bem claro, que há três ondas de
eventos sobrenaturais designados no tempo.
1. A Primeira Etapa (ou a fuga) - da noiva de Cristo, que ocorre antes da tribulação. A
noiva é levada para Cristo. Isso consiste em crianças pequenas e adultos com fé
infantil e absoluta no Senhor. Esta é a primeira vigília mencionada em Lucas 12:37.
(Neste evento, Cristo não vem à Terra, mas a Noiva é levada para ficar diante do
Filho de Deus.) Depois de testemunhar o primeiro evento sobrenatural, milhões
mais virão a Cristo.
2. The Segunda Etapa (ou o Arrebatamento) - o corpo principal de Cristo, que ocorre
depois que o Sexto Selo é aberto e antes do Sétimo Selo ser aberto mencionado no
Livro de Apocalipse. Isso também é conhecido como o Arrebatamento da
Meia-Tribulação dos Santos - aqueles que passaram por uma parte da Tribulação.
Esta é a segunda vigília em Lucas 12:38. Neste evento, Cristo ficará visível para
milhões de crentes. (O Seus verão Ele.)
3. A Terceira Etapa (ou A Segunda Vinda de Cristo) com seus santos na batalha final
pela terra no Armagedom - essa é a terceira vigília, e a última, nesta saga épica da
humanidade. (Neste evento todos os olhos o verão e todos os joelhos se dobraram.)
Depois deste evento, todos os cristãos assassinados serão ressuscitados. Na época
dos finais de tempos, todos os novos cristãos serão mortos - estes são chamados de
santos da após-tribulação.
“Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando! Em
verdade vos digo que se cingirá, e os fará assentar à mesa e, chegando-se, os servirá.”,
Lucas 12:37.
“E, se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim,
bem-aventurados são os tais servos.”, Lucas 12:38
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VAMOS OLHAR OS EVENTOS ESCATOLÓGICOS UM A UM
1. O PRIMEIRO EVENTO SOBRENATURAL É A ‘FUGA’ DA NOIVA DE CRISTO
A imediata matança na tribulação está descrita em Lucas 21:35, “Porque virá como um laço
sobre todos os que habitam na face de toda a terra”. Mas antes que isso aconteça, Jesus
alerta o Seu povo em um verso que muda o jogo. Em Lucas 21:36, “Vigiai, pois, em todo o
tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de
acontecer, e de estar em pé diante do Filho do homem”.
Por favor, note que de acordo com a escatologia, no Evento de Fuga, Cristo não estará
descendo à Terra, mas o grupo de fuga consistindo de crianças e adultos com fé infantil e
absoluta no Senhor será escoltado hiper dimensionalmente para a dimensão em que está
Cristo. Esses indivíduos são predestinados pelo próprio Deus para serem elevados à
segurança antes da Tribulação. Portanto, o verso de fuga termina com “de estar em pé
diante do Filho do homem”. O Espírito Santo e os Anjos de Deus estarão envolvidos no
evento e escoltaram com segurança a Noiva de Cristo.
Nós vemos uma semelhança do evento de fuga descrito em Gênesis 24; a ssim como Abraão
(um tipo de Deus Pai) enviou seu servo líder (tipificado como o consolador ou Espírito
Santo) para ir ao antigo lugar de habitação de Abraão (tipificado como a terra onde Deus
uma vez andou com Adão e Eva) e trouxe de volta uma noiva para seu filho Isaque
(tipificado como Cristo), e o servo escolheu Rebeca uma jovem que serviu a ele e sua
comitiva dando-lhes água do poço (Rebeca é tipificada como a Noiva de Cristo, que serve a
outros compartilhando as águas vivas ou a Palavra de Deus), e a serva líder, em seguida,
escoltaram Rebeca em segurança na longa jornada para seu novo futuro lar para
encontrar seu noivo Isaque, para que o casamento pudesse acontecer.
A Noiva de Cristo e o Corpo de Cristo são duas entidades distintas e separadas e não devem
ser confundidas umas com as outras. Enquanto a Noiva é a primeira a escapar, o Corpo de
Cristo será arrebatado mais tarde no quinto evento principal.
Este evento de Fuga também é descrito no Cavalo Branco no primeiro dos sete selos.
Apocalipse 6: 2, “E olhei, e eis um cavalo branco; e o que estava assentado sobre ele tinha
um arco; e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer”.
Esta é uma referência ao primeiro evento sobrenatural: a fuga das crianças na terra e
pessoas com fé infantil e absoluta no Senhor antes que a Tribulação comece na terra. Este
cavaleiro é enviado para resgatar todas as crianças e um grupo de adultos predestinados
que possuem uma fé infantil e inabalável no Senhor.
Como sabemos disso nesse verso?
PORQUE O CAVALEIRO TEM UM ARCO E VEIO RECOLHER SUAS FLECHAS.
Aqui está a clara referência bíblica que compara as flechas às crianças no Salmos 127, em
que o Espírito Santo (o verdadeiro autor da Bíblia) se refere às crianças como um tremor
cheio de flechas...
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“Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão”, S almos
127:3.
“Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade”, S almos
127:4.
“Bem-aventurado o homem que e nche deles a sua aljava; n
 ão serão confundidos, m
 as
falarão com os seus inimigos à porta , S almos 127:5
Este é um daqueles versos enigmáticos que foram salvos para serem decodificados apenas
no fim dos tempos. O que o autor realmente quer dizer com “[Eles]não serão confundidos [
envergonhados]”?
Quem são “eles”? Não é o homem que ele está se referindo, porque ele é referido em
pessoa singular, mas "eles" se refere aos filhos. Eles não serão confundidos, embora os
inimigos estão no portão; não fora ou até mesmo no portão. O inimigo já está dentro do
complexo.
Então, quem é o inimigo aqui? Os não-crentes; Os escarnecedores e os escarnecedores no
fim dos tempos (2 Pedro 3-4). E as crianças falarão com elas.
No fim dos tempos, as crianças e aqueles com fé infantil no Senhor abertamente
profetizarão e falarão sobre seus sonhos de Arrebatamento e visões da próxima fuga. E eles
farão isso bem na frente dos inimigos e até mesmo contarão aos inimigos sobre seus sonhos
e visões. Porque os filhos do Senhor não têm mais nada a esconder e nada a temer neste
mundo.
Isso já está acontecendo, pois milhares e milhares de crianças e crentes adultos estão
compartilhando abertamente seu testemunho sobre suas visões e sonhos vívidos e realistas
sobre todos os tipos de mídia social hoje. Testemunhos estão surgindo diariamente e sendo
compartilhados com todos sem medo e independentemente de qualquer quantidade de
críticas, desprezo ou zombaria que eles normalmente enfrentam dos não-crentes. Essas
crianças e adultos têm um conhecimento instintivo de que logo serão levados para fora
deste mundo descrente para um lugar muito melhor - sua verdadeira casa neste universo.
Paulo também se refere a este evento de fuga, “Pois que, quando disserem: Há paz e
segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que
está grávida, e de modo nenhum escaparão”, 1 Tessalonicenses 5.
1 Tessalonicenses 5:4, “Mas vós, irmãos, já não estais em trevas, para que aquele dia vos
surpreenda como um ladrão”.
1 Tessalonicenses 5:5, “P
 orque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia; nós não somos
da noite nem das trevas”.
1 Tessalonicenses 5:6, “N
 ão durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, e sejamos
sóbrios”.
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Em Hebreus 2: 3, Paulo pergunta novamente:
“Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual,
começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram”,
Hebreus 2:3. Por outro lado, leia, logicamente, significa que, se entrarmos na salvação de
Jesus Cristo, escaparemos.
Fugir do que? Cristo responde isso - todas estas coisas que devem acontecer. Isso é escapar
da próxima tribulação.
De fato, a oração de Pater Noster ou "Pai Nosso", que o próprio Jesus nos ensinou, inclui a
oração:
Não nos deixei cair em t entação ...
Mas livrai-nos do mal.
Você sabia que a palavra grega para tentação usada aqui realmente se refere a uma
experiência do mal ou adversidade - que é um período de julgamento ou mal? A palavra
usada na escritura original é peirasmos, pronunciada como pi-ras-mos '.
Do G3986; ou seja, colocar à experiência a prova seja por bem ou mal; solicitação; disciplina
ou provocação; por implicação adversidade: ou tentação.
Daí a maneira correta de dizer esta oração é;
Não nos conduza ao j ulgamento ...
mas livra-nos do mal.
Julgamento é inferido como o período da Tribulação. Jesus nos ensinou a orar sobre a fuga
todos os dias. E aqueles dias que Ele falou agora estão aqui.
2. OS QUATRO CAVALEIROS EXPLICADOS
No livro de Apocalipse, capítulo 6, o início do período da tribulação começa com a
libertação dos quatro cavaleiros em ordem sequencial. Eles são descritos como montando
um cavalo branco, um cavalo vermelho, um cavalo preto e um cavalo pálido,
respectivamente.
O CAVALO BRANCO
Apocalipse 6: 2, “ E olhei, e eis um cavalo branco; e o que estava assentado sobre ele tinha
um arco; e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer”.
Esta é uma referência ao primeiro evento sobrenatural - a fuga das crianças na terra e
pessoas com fé infantil e absoluta no Senhor antes da Tribulação começar na terra. Este
cavaleiro é enviado para resgatar todas as crianças e um grupo de adultos predestinados
que possuem uma fé infantil e inabalável no Senhor. Como sabemos disso deste verso?
Porque o cavaleiro tem um arco e veio recolher suas flechas. Aqui está a clara referência
bíblica que compara as flechas às crianças no Salmos 127, em que o Espírito Santo (o
verdadeiro autor da Bíblia) se refere às crianças como um tremor cheio de flechas;
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Salmos 127:3, “Eis que os f ilhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu
galardão”,
Salmos 127:4, “Como flechas na mão de um homem poderoso, a
 ssim são os filhos da
mocidade”,
Salmos 127:5, “Bem-aventurado o homem que e nche deles a sua aljava; n
 ão serão
confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta ,
Também fica claro que as crianças são mencionadas no Salmos 127: 4 como a herança do
Senhor - elas são Sua recompensa (seu tesouro) e elas serão as primeiras a estar com ele.
O CAVALO VERMELHO
Apocalipse 6: 4, “E saiu outro cavalo, vermelho; e ao que estava assentado sobre ele foi
dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros; e foi-lhe dada uma
grande espada”.
Esta é uma referência à remoção do Espírito Santo da terra. Uma vez que as crianças e
aqueles com fé infantil e absoluta no Senhor são removidos, o cavaleiro vermelho refere-se
à remoção da presença do Espírito Santo, que até agora manteve uma aparência de paz e
equilíbrio no comportamento humano na terra como a conhecemos.
Este Espírito é removido com o advento do cavaleiro vermelho. Isso leva ao caos total
quando a mão restritiva do Senhor é levantada; isso também pode ser inferido como a
remoção da orientação ou consciência divina do homem. Uma vez que isso seja tirado, o
homem cairá em comportamento irrestrito ou bestialidade, resultando em perseguições
sem matar, saquear e assassinatos. A humanidade recorrerá à violência, talvez até mesmo
por coisas básicas como comida, abrigo, etc., que tomamos como garantidos agora.
O CAVALO PRETO
Apocalipse 6: 5, “E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem, e vê. E
olhei, e eis um cavalo preto e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua
mão”.
Apocalipse 6: 6, “E ouvi uma voz no meio dos quatro animais, que dizia: Uma medida de
trigo por um dinheiro, e três medidas de cevada por um dinheiro; e não danifiques o azeite e
o vinho” .
Isso se refere ao primeiro dos julgamentos sobre aqueles deixados para trás. Refere-se ao
colapso da logística e das commodities da cadeia alimentar global como as conhecemos
agora. O caos e o saque após a remoção da paz após o primeiro evento sobrenatural leva à
escassez, acumulação, fome e caos.
Não ferir o "óleo e o vinho" refere-se a Israel. Seu julgamento referido nas escrituras como O
Tempo de Angústia de Jacó, ainda não terá neste momento.
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Interessantemente preto também significa "tinta" e isso se refere à remoção das escrituras
do mundo. Como na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, o mundo mais uma vez
testemunhará a queima em massa de Bíblias em uma escala muito maior e global. Isso
também levará à remoção eletrônica de Bíblias digitais, filmes bíblicos, eBooks, sites e blogs,
na verdade qualquer coisa a ver com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim, podemos
concluir que, além da fome relacionada com a comida, haverá uma fome espiritual em uma
escala sem precedentes.
O CAVALO PÁLIDO
Apocalipse 6: 8, “E olhei, e eis u
 m cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele
tinha por nome Morte; e o inferno o seguia; e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte
da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra”.
Isso se refere à bestialidade furiosa na terra neste momento, na progressão lógica do
Espírito Santo sendo levantado da terra. Isso claramente nos diz que as agências de
aplicação da lei serão incapazes de lidar com as taxas de criminalidade que são muito
superiores a qualquer coisa que tenhamos visto antes - membros da família se voltando uns
contra os outros, vizinhos se matando. Gangues de Saqueamentos ou grupos criminosos de
pessoas bestiais (bestas da terra) terão assumido. Será como viver em uma zona de guerra,
mas muito pior, já que a consciência divina do homem estará ausente para impedir tal
comportamento bestial.
Decapitações regulares e mortes impiedosas de crentes remanescentes se tornarão parte da
vida regular. Isso também é referido no seguinte verso…
Apocalipse 6:9, “E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar a
 s almas dos que
foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram.
A segunda etapa ou Arrebatamento acontecerá logo após que isso acontece, à medida que
mais e mais pessoas percebem que não querem mais nenhuma parte deste mundo cada vez
mais bestial e oram pedindo misericórdia ao Senhor para ser levado ao lugar onde a
primeira etapa de pessoas ou os crentes do Senhor foram levados.
Para sua leitura, coloquei os versículos referentes aos primeiros cinco selos mencionados
nas escrituras abaixo;
Apocalipse 6:1, “E, havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos quatro
animais, que dizia como em voz de trovão: Vem, e vê”.
Apocalipse 6:2, “E olhei, e eis u
 m cavalo branco; e o que estava assentado sobre ele tinha
um arco; e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer” .
Apocalipse 6:3, “E, havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo: Vem,
e vê”.
Apocalipse 6:4, “E saiu outro c avalo, vermelho; e ao que estava assentado sobre ele foi
dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros; e foi-lhe dada uma
grande espada”.
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Apocalipse 6:5, “E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem, e vê.
E olhei, e eis um c avalo preto e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em
sua mão” .
Apocalipse 6:6, “E ouvi uma voz no meio dos quatro animais, que dizia: Uma medida de
trigo por um dinheiro, e três medidas de cevada por um dinheiro; e não danifiques o azeite
e o vinho” .
Apocalipse 6:7, “E, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia:
Vem, e vê”.
Apocalipse 6:8, “E olhei, e eis u
 m cavalo pálido, e o que estava assentado sobre ele tinha
por nome Morte; e o inferno o seguia; e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da
terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra”.
Apocalipse 6:9, “E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que
foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram”.
Apocalipse 6:10, “E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo
Dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?”
Apocalipse 6:11, “E foram dadas a cada um compridas vestes brancas e foi-lhes dito que
repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de
seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram”.
3. AUMENTO DE FREQUÊNCIAS DE DESASTRES NATURAIS EM TODO MUNDO
- terremotos, erupções vulcânicas, tempestades de granizo, incêndios florestais,
deslizamentos de terra, furacões, tsunamis e chuvas de meteoritos (Apocalipse 6: 12-13)
Isso já começou e está sendo testemunhado em escala relativamente modesta em todo o
mundo ; isto é, modesto comparado ao que está por vir. Os especialistas em escatologia
afirmam que os terremotos serão muito mais altos na escala Richter quando a Tribulação
realmente começar. Assim como os furacões, erupções vulcânicas, etc., eles estarão em
uma escala épica que nós não testemunhamos na Terra até hoje.
O mesmo pode ser dito sobre tempestades de neve e tempestades de granizo esperadas
durante o período da tribulação, ao qual o próprio Deus se refere de passagem, em sua
conversa com Jó nos seguintes versículos…
Jó 38:22, “ Ou entraste tu até aos tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva
[granizo]”.
Jó 38:23, “Q
 ue eu retenho até ao tempo da angústia, até ao dia da peleja e da guerra?”
VEREMOS OUTROS VERSOS …
Apocalipse 6:12-13, “E, havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve u
 m grande
tremor de terra; e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como
sangue; E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os
seus figos verdes, abalada por um vento forte”.
O último verso refere-se a 'estrelas do céu' caindo, em outras palavras Meteoritos. A
diferença entre uma chuva de Meteoros e uma chuva de Meteorito é que, enquanto os
meteoros fracassam na atmosfera interna da Terra, deixando um espetáculo de luz
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espetacular no céu, eles não fazem contato com o solo. Os meteoritos, por outro lado,
atingem o solo explodindo com o poder e a devastação de bombas e, dependendo de sua
massa e velocidade, criam crateras de fogo e causam tremendos danos à vida e à
propriedade.
4. O DESLOCAMENTO DOS PÓLO MAGNÉTICO
As diversas e agravantes catástrofes naturais em todo o mundo serão logo seguidas por um
Pólo Magnético que foi claramente descrito nas escrituras como;
Apocalipse 6:14, “E o céu retirou-se como um livro que se enrola; e todos os montes e ilhas
foram removidos dos seus lugares”.
Cientistas ambientais descrevem tal evento como dado em versos bíblicos, como resultado
de uma mudança de pólo magnético. Replicada sob condições de laboratório, no caso de
uma mudança de pólo magnético, a atmosfera superior da Terra, que é dada aqui como o
"céu", realmente parecerá como se um rolo fosse revertido. Em termos gerais, será um
evento catastrófico em que todas as massas geográficas de terra mudaram; daí a verdade
científica por trás do verso, 'e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares' .
Tsunamis gigantescos e erupções vulcânicas maciças acompanharão este evento.
Esta mudança de pólo magnético poderia muito bem estar relacionada ao avanço constante
de objetos planetários nocivos em nosso sistema solar. Estes foram observados através de
telescópios e fotografados por observadores do céu e cidadãos comuns com câmeras
telescópicas avançadas. Logo esses planetas perigosos se tornarão visíveis a olho nu.
O fato de que a alta tecnologia está sendo implantada atualmente para criar túneis
subterrâneos de última geração para o pessoal militar e a elite global nos dizem que eles
estão completamente cientes deste evento iminente enquanto você está sendo mantido
no escuro.
Mas tenha em mente que Deus também previu isso; como se descreve perfeitamente nos
versos seguintes…
Apocalipse 6:15-17, “E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os
poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das
montanhas; E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto
daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro; Porque é vindo o grande
dia da sua ira; e quem poderá subsistir?”.
MAS...
Cristo tem palavras de grande conforto referentes a este evento no fim dos tempos,
especificamente para o Seu povo - os crentes, no versículo seguinte…
Lucas 17:33, “Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a
perder, salvá-la-á”.
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5. O ARREBATAMENTO DO CORPO DE CRISTO
O evento Arrebatamento ou Harpazo (captura) é um segundo evento sobrenatural no qual
os últimos crentes da Verdade, também conhecidos como "O Corpo de Cristo" ou "Santos da
Tribulação", serão resgatados por Cristo e Seus anjos usando de portais do hiperespaço
através de meios sobrenaturais para chegar ao trono de Deus. Este evento também é
conhecido como o Arrebatamento “Meio-Tribulação”. Jesus também menciona isso em
Lucas 21:28, “Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai
as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima”.
A escatologia nos leva a acreditar que o evento da Mudança do Pólo Magnético e o Evento
do Arrebatamento estarão muito próximos um do outro, possivelmente simultâneos. Com
efeito, esse é o elo óbvio que o versículo acima nos transmite. Este é também o período
final de um grande reavivamento da Igreja quando muitos finalmente se voltarão para
Cristo depois de testemunharem o primeiro evento sobrenatural.
Além disso, eles estarão orando por alívio da crescente bestialidade na Terra e dos
horrores desencadeados dos últimos Três Cavaleiros. Nesta segunda etapa, os crentes
agora arrependidos e crentes novos, ocorrerá o Arrebatamento deles durante este tempo
catastrófico.
De fato, o seguinte verso é um precursor simbólico indicando o Arrebatamento e nos leva a
entender que este é realmente o caso…
Lucas 17:29, “Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma choveu do céu fogo e enxofre, e os
consumiu a todos”.
Podemos implicar em Lucas 17:29 que quando a catástrofe ataca, as pessoas que são
como 'Ló' (que é equivalente a um crente rebelde neste estudo, mas que finalmente se
arrepende) serão levadas somente alguns momentos antes que a destruição prometida
ocorra.
Este evento ocorre na Segunda Vigília.
Lucas 17: 24-37, “Porque, como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do
céu até à outra extremidade, assim será também o Filho do homem no seu dia.
Mas primeiro convém que ele padeça muito, e seja reprovado por esta geração.
E, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do homem.
Comiam, bebiam, casavam, e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na
arca, e veio o dilúvio, e os consumiu a todos.
Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: Comiam, bebiam,
compravam, vendiam, plantavam e edificavam;
Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a
todos.
Assim será no dia em que o Filho do homem se há de manifestar.
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Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a
tomá-las; e, da mesma sorte, o que estiver no campo não volte para trás.
Lembrai-vos da mulher de Ló.
Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á.
Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama; um será tomado, e outro será
deixado.
Duas estarão juntas, moendo; uma será tomada, e outra será deixada.
Dois estarão no campo; um será tomado, e o outro será deixado.
E, respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se
ajuntarão as águias”.
Agora, o último verso 17:37, quando traduzido diretamente do grego, deveria realmente ser
lido como...
Onde quer que o escravo (servo do Senhor) esteja, para lá eles, ou um, com o vento, como
o vôo no ar, serão reunidos.
Porque a palavra grega para corpo n
 este verso é (G4983) sōma pronunciada so'-mah.
Pesquisando G4982; o corpo (como um inteiro), usado em muitas aplicações abrangentes,
literal ou figurativa, significa corpo, escravo.
E a palavra grega traduzida como águia neste verso é (G105) - aetos p
 ronúncia ah-et-os '.
Esta tem o mesmo significado G109 (aer ou ar) ; uma águia ( do vento como o vôo): - águia.
A VINDA DO FILHO DO HOMEM
Lucas 21:25-28, “E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas; e na terra angústia das
nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas.
Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo;
porquanto as virtudes do céu serão abaladas.
E então verão vir o Filho do homem numa nuvem, com poder e grande glória.
Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas
cabeças, porque a vossa redenção está próxima”.
Além disso, a conclusão do evento do Arrebatamento neste momento é clara e
completamente descrita nas Escrituras, quando João vê os santos arrebatados no trono de
Deus em Apocalipse 7: 9-16.
UMA GRANDE MULTIDÃO DE TODAS AS NAÇÕES
Apocalipse 7:9-16, “Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém
podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do
trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos;
E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no
trono, e ao Cordeiro.
E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos quatro animais; e
prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus,
Dizendo: Amém. Louvor, e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força
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ao nosso Deus, para todo o sempre. Amém.
E um dos anciãos me falou, dizendo: E stes que estão vestidos de vestes brancas, quem são,
e de onde vieram?
E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: E stes são os que vieram da grande
tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro.
Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo; e
aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra.
Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede; nem sol nem calma alguma cairá sobre
eles.
6. IMPACTO MACIÇO DE ASTERÓIDES - ABSINTO, ou PLANETA X ou NIBURU
A essa altura, o corpo planetário secreto que já está a caminho de nosso planeta se tornará
visível ao olho nu. Atualmente não é visível porque está por trás do sol. Ele passará pelo
nosso planeta e deixará um rastro de detritos espaciais perigosos. Um grande asteróide
deste cinturão de detritos atingirá a Terra junto com uma série de meteoritos de todos os
tamanhos.
Governos Globais e a elite mundial estarão, a esta altura, residindo em suas cavernas
subterrâneas totalmente equipados em antecipação a este evento, o que é claramente
descrito nos seguintes versos no livro de Apocalipse;
Apocalipse 8:8-13, “E o segundo anjo tocou a trombeta; e foi lançada no mar uma coisa
como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar.
E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar; e perdeu-se a terça parte
das naus.
E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como
uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas.
E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e m
 uitos
homens morreram das águas, porque se tornaram amargas.
E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da
lua, e a terça parte das estrelas; para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça
parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a noite.
E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai! ai! ai! dos que
habitam sobre a terra! por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que hão
de ainda tocar.”
Podemos concluir disso que milhões de pessoas morrerão quando o impacto do asteróide
ocorrer e milhões mais irão perecer após este evento, já que um terço das fontes de água
doce do mundo se tornarão tóxicas. As horas do dia também serão encurtadas em um
terço.
7. UMA INVASÃO DEMONÍACA - ALIENÍGENAS DEMÔNIOS
Este é um evento que é referido em breve em Lucas 21:26, “H
 omens desmaiando de terror,
na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo; porquanto as virtudes do céu serão
abaladas”.
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Alguns escatologistas acham que o versículo acima se refere a meteoritos ou outros
objetos no céu que foram vistos antes, mas a frase - ‘o coração dos homens desmaiando
de terror’ , parece mostrar que o que está vindo do céu nunca aconteceu antes. Uma
invasão alienígena em grande escala se encaixa muito melhor na descrição.
E isso é apoiado com maiores detalhes em Apocalipse 9, onde a nave alienígena e os
próprios alienígenas são vividamente descritos.
Embora o livro do Apocalipse tenha sido escrito há 2000 anos, muito antes da chegada de
armas, mísseis, lasers e armamentos avançados, fica claro que seres demoníacos são
descritos não apenas com dispositivos de transporte metálico, mas também carregados
com algum tipo de munição e armas modernas, como mísseis e lasers. O dano que eles
causam com suas 'picadas' é como 'os dentes dos leões' podem ser sugerido como
qualquer coisa que rasgue a carne como balas ou até provavelmente, armas de laser.
Apocalipse 9:9-10, “E tinham couraças como couraças de ferro; e o ruído das suas a
 sas era
como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate.
E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões [ ferrões] nas suas caudas; e o
seu poder era para danificar os homens por cinco meses”.
Os próprios extraterrestres demoníacos são vividamente descritos como gafanhotos
'Reptilianos' ou 'Insectóides' ou seres semelhantes a gafanhotos com feições humanóides.
Eles parecem ter transporte, como descrito no verso seguinte, e estes seres
aparentemente chegam usando capacetes metálicos ou possivelmente chapéus metálicos.
Eles são claramente hostis e evidentemente descritos no modo de batalha com a raça
humana no verso seguinte…
…
Apocalipse 9:7, “E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos a
 parelhados
para a guerra; e s obre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro; e o
 s
seus rostos eram como rostos de homens”.
Há outra raça de extraterrestres demoníacos com naves que mudam cores brilhantes e
dimensões quando em movimento (tendo couraças de fogo, e de jacinto e enxofre) com
'caras de leão' que faz o primeiro ataque à humanidade com um números surpreendente
(200 milhões) - mostrado nos versos abaixo;
Apocalipse 9:16-17, “E o número dos exércitos dos cavaleiros era de duzentos milhões; e
ouvi o número deles.
E assim vi os cavalos nesta visão; e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de
fogo, e de jacinto, e de enxofre; e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões; e
de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre” .
Além de ter números maiores, esta divisão de alienígenas demoníacos têm naves
voadoras que estão claramente equipadas com munição em ambas as extremidades frente e verso para causar maior destruição quando atacam. Isso está descrito da seguinte
maneira..
Apocalipse 9:19, “Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas.
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Porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas
danificam”.
Dois bilhões de pessoas serão mortas por esta invasão alienígena. Podemos concluir isso a
partir do seguinte verso que mostra que uma terceira parte da humanidade perecerá
nesta guerra com os alienígenas demoníacos - está é uma lista de baixas da guerra - cerca
de dois bilhões de pessoas.
Apocalipse 9:18, “Por estes três foi morta a terça parte dos homens, isto é pelo fogo, pela
fumaça, e pelo enxofre, que saíam das suas bocas”.
UMA PALAVRA SOBRE A ORIGEM DOS ESTRANGEIROS DEMONÍACOS
A criação destes alienígenas demoníacos têm estado em andamento no último século.
Refere-se a casos de abdução humana e animal por embarcações alienígenas, onde
procedimentos cirúrgicos foram conduzidos para colher óvulos e espermatozóides humanos
e extração de tecido similar de animais. Essas criaturas foram criadas tomando o genoma
humano e modificando o mesmo com o DNA animal e finalmente implantando o AI para
criar o que podemos chamar de monstros poderosos.
No entanto, o que pode ser uma surpresa para a maioria é que a origem desses demônios
alienígenas e seres insetos não é de alguma galáxia distante, como os pesquisadores
ufológicos queriam que acreditássemos. Mas, do nosso próprio porão hiperdimensional (o
poço do abismo sem fundo) e isso é descrito claramente nos seguintes versículos:
Por favor, dê uma olhada na transcrição completa do Capítulo 9 abaixo;
Apocalipse 9:1-21, “E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu
na terra; e foi-lhe dada a chave do poço do abismo.
Ea
 briu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande
fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar.
E da fumaça vieram g
 afanhotos sobre a terra; e foi-lhes dado poder, como o poder que
têm os escorpiões da terra.
E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a
árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus.
E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por cinco meses os atormentassem; e
o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem.
E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão; e desejarão morrer, e a
morte fugirá deles.
E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra; e
sobre as suas cabeças havia umas como c oroas semelhantes ao ouro; e o
 s seus rostos
eram como rostos de homens.
E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus d
 entes eram como de leões.
E tinham couraças como couraças de ferro; e o ruído das suas asas era como o ruído de
carros, quando muitos cavalos correm ao combate.
E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas; e o seu
poder era para danificar os homens por cinco meses.
E tinham sobre si r ei, o anjo do abismo; em hebreu era o seu nome Abadom, e em grego
Apoliom.
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Passado é já um ai; eis que depois disso vêm ainda dois ais.
E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar
de ouro, que estava diante de Deus,
A qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: Solta os quatro anjos, que estão presos
junto ao grande rio Eufrates.
E foram soltos os quatro anjos, que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a
fim de matarem a terça parte dos homens.
E o número dos exércitos dos cavaleiros era de duzentos milhões; e ouvi o número deles.
E assim vi os cavalos nesta visão; e os que sobre eles cavalgavam t inham couraças de
fogo, e de jacinto, e de enxofre; e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões; e
de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre.
Por estes três foi morta a terça parte dos homens, isto é pelo fogo, pela fumaça, e pelo
enxofre, que saíam das suas bocas.
Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Porquanto as suas caudas
são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam.
E os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das
obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, e os ídolos de ouro, e de prata, e de
bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar.
E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua
fornicação, nem dos seus furtos”.
8. AS DUAS TESTEMUNHAS, A BESTA E DOIS SINAIS CELESTIAIS
AS DUAS TESTEMUNHAS EXPLICADAS
Duas testemunhas serão enviadas à Terra pelo Senhor para profetizar as pessoas neste
momento. Esses dois homens não serão pessoas comuns, mas terão poderes
extraordinários, conforme dados nos versículos abaixo…
Apocalipse 11:3-5, “E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por mil
duzentos e sessenta dias, vestidas de saco.
Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra.
E, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, e devorará os seus inimigos; e,
se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto” .
As testemunhas também têm poderes surpreendentes que os marcam claramente como
sendo os profetas ungidos de Deus como dados no seguinte verso...
Apocalipse 11:6, “Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua
profecia; e têm p
 oder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra
com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem”.
Uma Nota Lateral: Poderiam eles ser Elias e Moisés, trazidos no final dos dias para
profetizarem aos não-crentes que restam na terra?
O ponto em caso de uma das testemunhas sendo Elijah é que ele fez isso antes. É
interessante notar que o profeta Elias recebeu o poder do Senhor para chamar o fogo dos
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céus e também tinha o poder de abrir o céu (como trazer chuva para pôr fim a uma
desastrosa seca na terra).
Em 1 Reis 18:45, a história é assim - profeta de Israel Elias tem um confronto estupendo
com os 450 falsos profetas de Baal que estavam em adoração de ídolos e teve o patrocínio
do rei de Israel Acabe e sua esposa Jezabel naqueles dias. Em uma disputa para vencer
todos os desafios, Elias desafia os profetas falsos de Baal, que fizessem um sacrifício de
animal e que seus deuses incendiasse a oferta de sacrifício.
Mas, o deus deles não apareceu, e muito menos incendiou o altar deles. Elias, então, fez o
povo jogar água três vezes em seu sacrifício e orou uma vez ao Deus de Abraão, Isaque e
Jacó (Israel). Imediatamente, fogo cai do céu e consumiu a oferta de Elias enquanto os
espectadores olhavam maravilhados.
Depois disso, o povo se afastou da adoração de ídolos e voltaram a adorar o verdadeiro
Deus. Elias então ora para que a seca seja levantada. Há um ligeiro atraso e ele envia seu
servo sete vezes para a praia para verificar se há nuvens de chuva. Na sétima vez, o servo
retorna com a notícia de ter visto uma minúscula nuvem do tamanho de uma mão ao longe.
Logo há um final feliz, como pode ser visto no verso abaixo…
1 Reis 18:45, “E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e
veio uma grande chuva; e Acabe subiu ao carro, e foi para Jizreel”.
E praticamente todo mundo sabe o que Moisés fez com a ajuda de Deus para tirar o seu
povo do cativeiro egípcio em Êxodo. Nós todos sabemos que Moisés recebeu o poder de
transformar água em sangue e causar todo tipo de pragas que afligem a terra do Egito.
É apenas um pensamento, mas as duas testemunhas descritas em Apocalipse 11 parecem
ter exatamente os mesmos poderes dos profetas favoritos de Israel - Elias e Moisés. Como
não existem acidentes ou coincidências no vocabulário de Deus, vale a pena pensar nisso.
A BESTA DO POÇO SEM FUNDO
Nós também somos mostrados que, apesar desses poderes sobrenaturais, as duas
testemunhas são mortas pela 'besta do poço do abismo'...
Apocalipse 11: 7, “E, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do [poço do]
abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará”.
Como sabemos em nossa pesquisa anterior, que os demônios alienígenas vieram do poço do
abismo, podemos supor com segurança que a "Besta" referida aqui também é um ser
alienígena demônio e o comandante da frota alienígena. Essas descrições são bastante
claras sobre o quão poderoso é essa ‘besta’ ou demônio alienígena.
Os habitantes da terra, que agora se consistem de tantos os não-crentes humanos quanto
aos extraterrestres demoníacos, regozijam-se em saber da morte das duas testemunhas, e
de se entender, já que eles arruinaram a terra enquanto estavam vivos.

24

Mas a alegria dura pouco. Depois de três dias e meio, uma grande voz é ouvida do céu e as
duas testemunhas ressuscitam da morte para a vida e são levantadas para o céu em uma
nuvem.
Este evento é seguido por um grande terremoto e uma enorme tempestade de granizo. Esta
não é uma tempestade de granizo comum, mas uma tempestade divina. Mais uma vez
podemos concluir, depois da conversa de Deus com Jó, sobre o poder da neve e do granizo a
ser usado como armas nos últimos dias, nos seguintes versos…
Jó 38:22-23, “Ou entraste tu até aos tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva,
Que eu retenho até ao tempo da angústia, até ao dia da peleja e da guerra?”
OS DOIS SINAIS EXPLICADOS
A MULHER E O DRAGÃO
Apocalipse 12:1-9, “E viu-se um grande sinal no céu: u
 ma mulher vestida do sol, tendo a
lua debaixo dos seus pés, e u
 ma coroa de doze estrelas sobre a sua cabeça.
E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz.
E viu-se outro sinal no céu; e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha sete
cabeças e dez chifres, e sobre as suas cabeças sete diademas.
E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra; e o
dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe
tragasse o filho.
E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro; e o seu
filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono.
E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali
fosse alimentada durante mil duzentos e sessenta dias.
E houve batalha no céu; M
 iguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e
batalhavam o dragão e os seus anjos;
Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus.
E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que
engana todo o mundo; ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com
ele”.
Há quatro entidades principais envolvidas aqui, a mulher, o dragão, o filho varão e o
Arcanjo Miguel.
Há muito os escatologistas debatem sobre isso, mas parece mais claro agora que este
capítulo lida inteiramente com a salvação de Israel neste momento;
1. A mulher é Israel. Desde o seu orgulho - a coroa, consiste de suas 12 tribos.
2. O Grande Dragão Vermelho é Satanás.
3. O Homem-Criança é o grupo de 144.000 judeus messiânicos - seguidores de Cristo
em Israel, que foram previamente selados com a marca de Deus, antes do
arrebatamento da Igreja gentia, entre os selos 6 e 7. Estes 144.000 das 12 tribos de
Israel são também referidos como os primeiros frutos de Israel. É neste ponto que
eles estão reunidos com Jesus no Monte Sião.
4. Simultaneamente, uma guerra se alastra nos céus ou nos reinos dimensionais mais
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elevados entre o Arcanjo Miguel e sua poderosa equipe de anjos guerreiros que
derrotou Satanás e sua equipe de anjos das trevas. O Arcanjo Miguel e sua equipe
derrotaram com sucesso Satanás e seus anjos e os lançaram à terra.
5. Então agora vemos que Satanás está duplamente furioso que - A) não só ele foi
humilhantemente expulso de uma dimensão mais elevada da qual ele anteriormente
executou suas operações, e agora tem que assumir uma forma dimensional mais
baixa mas também: B) ele não poderá mais colocar suas mãos sobre os judeus
messiânicos porque eles foram tirados de seu alcance para uma dimensão superior
por Cristo.
6. Ele agora dirige sua fúria com todas as suas forças em Israel. Apesar de sua
incapacidade dimensional, ele consegue enviar uma inundação para destruir Israel,
mas Deus intervém e protege-a sobrenaturalmente.
7. Mais uma vez derrotado, sua fúria agora se transforma nos poucos cristãos
recém-convertidos no planeta. Essas pessoas que ficaram inclinadas a acreditar nas
profecias proferidas pelas duas testemunhas do Senhor quando eles proclamaram o
Evangelho na Terra - pouco antes deste evento.
9. A BESTA DE MAR E A BESTA DA TERRA
UMA PALAVRA SOBRE AS BESTA VINDOURAS
Muitos escatologistas presumem que as bestas representam nações como as conhecemos
agora. De fato, o Leão, o Urso e o Leopardo atualmente parecem representar certas nações
da Terra - Reino Unido, Rússia e Alemanha; em nosso atual cenário geográfico.
Há também muita conversa que após o Arrebatamento, as nações do Egito, Pérsia (Irã),
Turquia, Arábia Saudita, Palestina e Rússia criaram uma poderosa aliança para tentar ir atrás
de Israel para destruí-la. Há um grande debate em andamento sobre quais nações fazem
parte da besta do tempo do fim.
O problema com essa explicação é que a maioria dos escatologistas não tem absolutamente
nenhuma compreensão e nem idéia de como será o mundo após a mudança do pólo
magnético e um enorme impacto de asteróide. Não podemos ignorar a devastação global
que resultará de ambos - o deslocamento do pólo magnético e o impacto do asteroide.
Tsunamis gigantes que resultam desses eventos eliminarão muitas das nossas localizações
geográficas atuais. O fato é que após o deslocamento do pólo e do asteróide, todo o Reino
Unido e a maior parte da Europa (França, Alemanha, Itália e Cidade do Vaticano), a maioria
da Rússia, grandes partes dos EUA (partes leste e oeste) e partes do Oriente Médio ficaram
inteiramente submerso. Esta é uma certeza e não uma suposição.
Existem mapas que mostram os efeitos do deslocamento de um pólo e do impacto de um
asteróide, e os militares também estão cientes disso, já que a maioria das cavernas
subterrâneos de última geração, que estão sendo construídas em todo o mundo, evitam as
áreas que estão ao nível do mar. Estou incluindo este mapa que mostra exatamente como
as massas de terra em todo o mundo serão afetadas pelo dilúvio subsequente.
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Dado o cenário do futuro, os escatologistas devem se preparar para uma explicação melhor
do que eles estão dando atualmente.

As áreas vermelhas no mapa denotam massas de terra inteiramente submersas, após o
dilúvio.
Há uma passagem enigmática no livro de Apocalipse q
 ue tenta explicar a besta como uma
aliança de uma Babilônia misteriosa que se encontra em sete montanhas, sete reis (5 caídos,
1 restante, 1 ainda por vir) e 10 réis sem reinos.
Apocalipse 17:9-14, “Aqui o sentido, que tem sabedoria. As sete cabeças são s ete montes,
sobre os quais a mulher está assentada.
E são também s ete reis; cinco já caíram, e um existe; outro ainda não é vindo; e, quando
vier, convém que dure um pouco de tempo.
Eab
 esta que era e já não é, é ela também o oitavo, e é dos sete, e vai à perdição.
E os dez chifres que viste são d
 ez reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão
poder como reis por uma hora, juntamente com a besta.
Estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta.
Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos
senhores e o Rei dos reis; vencerão os que estão com ele, chamados, e eleitos, e fiéis”.
Sabemos que sete montanhas tipicamente representam Jerusalém. A mulher blasfema está
sentada nas sete montanhas. Podemos supor que esta nação será montada em algum lugar
nas vizinhanças da Terra Santa. Ela recebeu o poder dos 7 reis - ou 7 nações, das quais 5
foram eliminadas, 1 permanece e 1 ainda está para aparecer.
A besta que era (poderosa) e não é (mais) é Satanás, desde que ele foi dimensionalmente
rebaixado após a guerra com Michael. Existem ainda 10 reis que não receberam seus
reinados. Mas eles estão todos aqui para um propósito expresso - fazer guerra com o
Cordeiro!
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PENSE NISSO!
Agora, qual exército humano, por mais poderoso que seja, ousaria entrar em guerra
contra Deus e Seu exército de anjos militares?
Então, o que temos aqui é uma explicação dos exércitos de Satanás, os reinos que ele
criou na Terra para seus alienígenas híbridos demoníacos. Eles têm tudo a ganhar e nada a
perder entrando em guerra contra Deus porque estão cientes de que seu destino final é o
lago de fogo que foi expressamente criado para eles.
Os habitantes humanos da terra que ainda não são crentes estão completamente
maravilhados com a força e o poder da Besta e seus demônios alienígenas. Não é de
surpreender, desde então, que a raça humana ficará absolutamente surpresa com os níveis
de tecnologia elevados destes de transporte hiperdimensionais (espaçonaves/UFO) e
armamento para a guerra que estará em exibição. Isso explica o seguinte verso…
Apocalipse 13:4, “E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder; e adoraram a besta,
dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela?”
A mulher blasfema representa uma nação humana existente, enquanto os 10 reis sem
reinos representam as alianças alienígenas demoníacas. Neste ponto, esta nação misteriosa
é talvez a nação mais poderosa da Terra que foi criada com a ajuda dos alienígenas. Esta
nação está conduzindo o comércio com os países ao redor do mundo que estão lutando
para lidar com as conseqüências dos desastres globais. Esta nação se tornará supremamente
rica por meio de seu monopólio global no comércio de bens e mercadorias essenciais e de
luxo. Isto é confirmado no seguinte verso;
Apocalipse 17:18, “E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da
terra”.
Também é importante notar que esta nação, estando em aliança com os alienígenas,
também é responsável por aniquilar qualquer um que ainda adore a Deus. A Babilônia
Misteriosa será destruída depois por intervenção divina.
Tanto quanto parece, e por mais difícil que alguns escatologistas acreditem nisso, como
mencionado anteriormente, a criação desses demônios alienígenas tem estado em
andamento desde do último século. Ambos os casos de abdução humana e animal por artes
alienígenas são uma realidade no mundo de hoje. Os procedimentos cirúrgicos realizados
por esses alienígenas para colher óvulos e espermatozóides humanos são uma realidade
junto com a extração de tecidos de animais.
Entenda que essas criaturas demoníacas hiperdimensionais como também UFO não têm
nada a ver com imaginação - elas são uma realidade. As criaturas são satânicas e foram
criadas tomando o genoma humano e modificando o mesmo com o DNA de animais e
finalmente implantando uma Inteligência Artificial, criando assim o que podemos chamar de
monstros poderosos.
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Apocalipse 13:1, “E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha
sete cabeças e dez chifres, e sobre os seus chifres dez diademas, e sobre as suas cabeças
um nome de blasfêmia”.
VOLTANDO A BESTA DO MAR...
Ela se refere a uma nave-mãe adormecida contendo dentro de si um exército demoníacos
que está escondida debaixo d'água e agora se eleva do leito do oceano.
Apocalipse 13:7, “E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los; e deu-se-lhe
poder sobre toda a tribo, e língua, e nação”.
Esta Besta é então direcionada para mirar e aniquilar os crentes remanescentes do Senhor.
Este exército também recebe poder para governar todas as nações, línguas e todas as raças.
Com esta estratégia de guerra, a Besta deixa claro que qualquer um encontrado adorando o
Senhor será morto.
Depois de Satanás ter seus exércitos alienígenas preparados, sua próxima estratégia é
produzir um híbrido de engenharia biológica. A segunda Besta é um poderoso monstro
geneticamente modificado com DNA humano combinado com IA (Inteligência Artificial). "E le
falava como um dragão"  nos dá a acreditar que a Inteligência Artificial foi usada em seu
processo de criação. Ele também exibe poderes sobre-humanos. Vale a pena considerar que
o número de um homem representa o DNA humano e os cromossomos humanos que foram
modificados para criar essa segunda Besta.
A SEGUNDA BESTA
Apocalipse 13:11-15, “E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos
de um cordeiro; e falava como o dragão.
E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela
habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada.
E f az grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos
homens.
E engana os que habitam na terra com s inais que lhe foi permitido que fizesse em
presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta
que recebera a ferida da espada e vivia.
E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da
besta falasse, e f izesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da
besta” .
10. A MARCA DA BESTA EXPLICADA
Apocalipse 13:16-18, “E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e
servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas,
Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da
besta, ou o número do seu nome.
Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta; p
 orque é o
número de um homem, e o seu número é seiscentos e sessenta e seis”.
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A marca da besta é um implante alienígena, semi-orgânico ou semi-metálico, que irá
modificar irreversivelmente o DNA humano (observe a alusão ao número do homem
novamente) e faça com que aqueles que a recebem sejam sugestionáveis aos comandos
daqueles que a controlam. Ele também será usado como um dispositivo de rastreamento.
Testes para este implante por alienígenas demoníacos já vem acontecendo por um tempo.
Já houve inúmeros relatos nas últimas décadas sobre os testes feitos em humanos por
alienígenas. Existem casos bem documentados em que esses implantes foram encontrados
e removidos por profissionais médicos.
Um trecho tirado de mufon.com:
“As descobertas dessas cirurgias de implante são altamente incomuns”, relatou o Dr. Leir.
“Em todos esses casos, praticamente não houve resposta inflamatória.  Não é isso que vemos
quando um tecido e colocado em outro corpo diferente” .
Ele continua, “Normalmente, corpos estranhos embutidos nos tecidos resultam em algum
tipo de resposta inflamatória aguda ou crônica, e podem incluir fibrose e formação de cistos.
Tal não foi o caso aqui. Os laudos anatomopatológicos das duas primeiras cirurgias
revelaram que os objetos metálicos estavam envoltos em uma membrana cinza, muito
densa e resistente, consistindo de coágulo proteico, hemoseridina e queratina pura - ou seja,
proteínas do sangue e células da pele que normalmente são encontradas na camada
superficial da pele”.
Continuando, Dr. Leir disse, “descobriu-se também que os “casulos” biológicos e resistentes
que envolviam os implantes continham os proprioceptores dos nervos - células nervosas e de
pressão do tipo de tecido errado para aquela parte do corpo. Estes casulos de implante
também exibiram uma cor verde brilhante na presença de uma fonte de luz ultravioleta.
Se quiserem mais fotos e informações sobre esses implantes alienígenas, você vai achar no
site mufon.com e outros sites relacionados à pesquisa de UFO.
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Tomar este implante alienígena será obrigatório para toda a raça humana restante no
planeta Terra, para aqueles que desejam realizar qualquer tipo de comércio na Terra.
E aqueles que o tomam, eventualmente, depois de um período de tempo, o DNA humano
deixará de existir. A pessoa vai ter um novo DNA, recém criado, que é o DNA feito da
mistura do DNA humano e alienígena. O DNA humano, a partir desse ponto, não existirá
mais.
Portanto, como não há como reverter esse processo, esses humanos em aliança com os
alienígenas acabarão no lago de fogo reservado para Satanás e suas raças alienígenas
demoníacas depois da batalha final do Armagedom e do governo milenar de Cristo.
A Bíblia é bem clara sobre isso...
Apocalipse 14:9-12, “E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: S e alguém
adorar a besta, e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão,
Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da
sua ira; e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do
Cordeiro.
E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre; e não têm repouso nem de dia nem
de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu
nome.
Aqui está a paciência dos santos; aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a
fé em Jesus”.
Esta passagem das escrituras é uma advertência séria dos anjos de Deus para os habitantes
humanos da Terra neste momento do que eles têm a perder se eles pegarem a marca da
besta neste momento para tentarem sobreviver. A sugestão feita descrita como a "paciência
dos santos" é que é melhor ser morto em nome de Deus do que receber a marca que
garantirá a morte da alma, referida como a segunda ou última morte nas escrituras.
Apocalipse 14:13, “E ouvi uma voz do céu, que me dizia: Escreve: B
 em-aventurados os
mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos
seus trabalhos, e as suas obras os seguem”.
11. OS SETE FRASCOS DA IRA
Tempo suficiente foi dado aos habitantes humanos da terra para se arrependerem e
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escolherem o Senhor em vez de Satanás. Agora Deus e seus anjos trazem uma destruição
total através das sete últimas pragas em rápida sucessão: doenças incuráveis; mares tóxicos;
toxinas nas fontes de água doce; explosões solares maciças e calor; escuridão no reino da
Besta; rio e fontes de água secos; e finalmente a destruição total da Babilônia Misteriosa - a
nação em aliança com demônios alienígenas.
Isto é seguido por um terremoto no qual nem uma única ilha ou montanha é deixada de pé.
Finalmente, uma chuva de granizo de proporções épicas é enviada para a Terra.

AS SETE TAÇAS DA IRA DE DEUS
Apocalipse 16:1-4, 8-21, “E ouvi, vinda do templo, uma grande voz, que dizia aos sete
anjos: Ide, e derramai sobre a terra as sete taças da ira de Deus.
E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna
nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem.
E o s egundo anjo derramou a sua taça n
 o mar, que se tornou em sangue como de um
morto, e morreu no mar toda a alma vivente.
E o t erceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em
sangue . ..
Eoq
 uarto anjo derramou a sua taça sobre o
 sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os
homens com fogo.
E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que
tem poder sobre estas pragas; e não se arrependeram para lhe darem glória.
Eoq
 uinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso
[se encheu de trevas]; e eles mordiam as suas línguas de dor.
E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu; e
não se arrependeram das suas obras.
E o s exto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates; e a sua á
 gua secou-se,
para que se preparasse o caminho dos reis do oriente ...
E o s étimo anjo derramou a s ua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono,
dizendo: está feito.
E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e houve u
 m grande terremoto, como nunca houve
desde que há homens sobre a terra; t al foi este tão grande terremoto.
Eag
 rande cidade fendeu-se em três partes, e as cidades das nações caíram; e da grande
babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira.
E t oda a ilha fugiu; e os montes não se acharam.
E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva [Granizo], pedras do peso de um
talento; e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva; porque a sua
praga era mui grande”.
Isto é seguido por um grande regozijo no céu sobre os julgamentos concedidos àqueles que
provaram ser implacáveis e impiedosos para com aqueles que acreditavam em Deus.
Então, um grande evento acontece no céu - a ceia das bodas do Cordeiro, na qual todos os
santos arrebatados participam. É um momento alegre e comemorativo nos reinos celestes.
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12. A BATALHA DO ARMAGEDOM
Agora vem a grande batalha do Armagedom, onde Cristo chega com grande glória através
das nuvens, seguido pelos seus santos arrebatados , dos dois arrebatamentos, para destruir
a fortaleza de Satanás na terra e aniquilar as Bestas e seus exércitos de uma vez por todas.
A escritura é tão descritiva aqui que podemos lê-la e imaginar o incrível poder envolvido
nesta batalha. Satanás, e seus exércitos demoníacos e alienígenas, conhecidos como os "reis
da terra", já que eles agora governam o planeta, e os humanos que adoram a Besta e
tomaram a marca. Eles estão contra o Senhor e seus santos que estão vindo através das
nuvens numa demonstração majestosa e glorificada. Satanás e seus exércitos não têm
chance nenhuma contra o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.
A besta ou a nave-mãe, a frota demoníaca e a Besta com o DNA do resultado da mistura de
humano e demônio, que forçaram as pessoas a receberem a marca da besta, agora são
jogados no lago de fogo. Satanás, no entanto, é acorrentado por um dos anjos guerreiros de
Deus e é jogado de volta no poço do abismo, que é então selado por mil anos.
Apocalipse 19:11-21, “E vi o céu aberto, e e is um cavalo branco; e o que estava assentado
sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro; e julga e peleja com justiça.
E os seus olhos eram como chama de fogo; e sobre a sua cabeça havia muitos diademas; e
tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo.
E estava vestido de v este tingida em sangue; e o nome pelo qual se chama é A
 Palavra de
Deus.
E s eguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e
puro.
E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações; e ele as regerá com
vara de ferro; e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus
Todo-Poderoso.
E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis, e Senhor dos senhores.
E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que
voavam pelo meio do céu: Vinde, e ajuntai-vos à ceia do grande Deus;
Para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne
dos cavalos e dos que sobre eles se assentam; e a carne de todos os homens, livres e
servos, pequenos e grandes.
E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele
que estava assentado sobre o cavalo, e ao seu exército.
E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que
enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. E stes dois foram
lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre.
E os demais f oram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre
o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes.
Apocalipse 20:1-3, “E vi descer do céu um anjo, q
 ue tinha a chave do abismo, e uma
grande cadeia na sua mão.
Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo e Satanás, e amarrou-o por mil
anos.
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E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as
nações, até que os mil anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de
tempo”.
13. O GOVERNO DOS MIL ANOS, O JULGAMENTO FINAL E O LIVRO DA VIDA
Aqui fica claro, mais uma vez, que aqueles (os cristãos dos últimos dias) que
voluntariamente escolheram serem mortos, durante o cerco e governo satânico, perdendo
as suas vidas, ao invés de receberem o implante da marca da Besta, foram recompensado
maravilhosamente neste momento. Eles são os primeiros a ressuscitar dos mortos na terra.
Eles também recebem com grande amor posições de sacerdotes de Deus e de Cristo.
Apocalipse 20:4-5, “E vi tronos; e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de
julgar; e vi a
 s almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela
palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o
sinal em suas testas nem em suas mãos; e viveram, e reinaram com Cristo durante mil
anos.
Mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se acabaram. E sta é a primeira
ressurreição”.
O primeiro a ser ressuscitado daqueles que morreram na terra não deve ser confundido com
os mortos em Cristo que foram arrebatados.
Como sabemos que os 'arrebatados, mortos em Cristo' não fazem parte do grupo
ressuscitado mencionado acima?
Porque não só eles participaram da ceia das bodas do cordeiro no céu no capítulo anterior,
mas em Apocalipse 19:14 eles estavam em ambos os lados de Cristo, vestidos de linho
branco, montando cavalos brancos na batalha do Armagedom contra Satanás e seus
exércitos.
Apocalipse 20:6, “Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição;
sobre estes não tem poder a segunda morte; m
 as serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e
reinarão com ele mil anos” .
O restante dos mortos, os bilhões de pessoas, e os cristãos nascido nessa época, que não
foram mortos pela marca da besta, mas que foram vítimas dos enormes desastres naturais e
da invasão demoníaca da Terra - estes serão julgados somente depois do reino milênio de
Cristo na terra.
Há alguns versos que também descrevem o destino de Satanás depois que o governo
milenar terminar no futuro. Parece que ele mais uma vez será solto e voltará a fazer os seus
velhos truques novamente e, depois disso, finalmente ele será jogado no lago de fogo;
Apocalipse 20: 7 E, expirados os mil anos, Satanás será solto da sua prisão;
Apocalipse 20:8-10, “E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da
terra, Gogue e Magogue, cujo número é como a areia do mar, p
 ara as ajuntar em batalha.
E s ubiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada; e de
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Deus desceu fogo, do céu, e os devorou.
Eod
 iabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o
falso profeta; e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre” .
JULGAMENTO PERANTE O GRANDE TRONO BRANCO
Agora chegamos ao Grande Trono Branco onde o Julgamento dos mortos acontece neste
momento. Não devemos confundir esse julgamento com os julgamentos que lida com
coroas e recompensas para os santos arrebatados e o julgamento de Ovelhas e Cabras - que
julga os mortais na Terra com base em suas obras.
Esses julgamentos são eventos completamente diferentes e acontecem em tempos
diferentes. Tanto o julgamento de ‘Recompensa’ como o julgamento ‘Ovelhas e Cabras’
ocorrem antes do reino milenar. Está claro nas escrituras que esse julgamento específico
chamado ‘Grande Trono Branco’ ocorre mil anos depois do reino Milenar.
Há também muita confusão entre os escatologistas em relação a 'quem' é julgado aqui, mas
a escritura é muito clara sobre isso. Por favor note que este julgamento não inclui àqueles
que foram ressuscitados e arrebatados e estão vivos nos reinos celestiais.
Mateus 22:32, “Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ora, Deus
não é Deus dos mortos, mas dos vivos”.
Esse versículo implica ‘vivo’. Os santos arrebatados estão vivos. Este julgamento claramente
pertence a todos aqueles que estão mortos e não foram arrebatados da terra, mas
morreram na terra nas calamidades que se seguiram após o arrebatamento. Também inclui
aqueles que morreram antes do Arrebatamento, mas, não estavam em Cristo.
Os mortos agora aparecem perante este trono e eles são julgados de acordo com o que está
escrito nos livros de registro sobre suas obras na terra. Vemos os mortos saindo do mar e
também os mortos que estão atualmente no inferno.
Alguns escatologistas se confundem neste ponto e dizem que os mortos em Cristo são
ressuscitados na epístola de Paulo, então este deve ser o Arrebatamento? Não, não é
assim! Isso ocorre claramente mil anos depois.
Os mortos em Cristo que foram ressuscitados primeiro durante o Arrebatamento são
distintamente diferentes, já que agora eles são imortais; portanto, estão vivos com o
Senhor nos reinos celestes. Eles foram arrebatados nas nuvens junto com os cristãos vivos
e seus corpos transformados em imortais e arrebatados para os reinos celestes.
Vamos dar uma olhada nos versículos de Paulo sobre o Arrebatamento para mais clareza
sobre isso.
1 Tessalonicenses 4:16-17, “Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com
voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão
primeiro.
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Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens,
a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor”.
1 Coríntios 15:51-53, “Eis aqui vos digo um mistério: Na verdade, nem todos dormiremos,
mas todos seremos transformados;
Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta; porque a trombeta
soará, e o
 s mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
Porque convém que isto que é c orruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é
mortal se revista da imortalidade”.
Os mortos que surgiram do mar neste julgamento são os que morreram em tsunamis,
naufrágios, outros desastres naturais e calamidades, como a guerra alienígena que ocorreu
após o Arrebatamento.
Também se supõe que muitos cristãos de última hora - aqueles que se converteram perto
do fim, que não foram matados pela Marca da Besta, mas perecem nas guerras e desastres
naturais também farão parte deste julgamento. Isso explica por que o Livro da Vida é levado
a este julgamento. Aqueles cujos nomes são encontrados no Livro da Vida serão salvos,
enquanto aqueles cujos nomes não forem encontrados serão lançados no lago de fogo.
Se esse julgamento fosse apenas para os não-salvos, como alguns escatologistas sugerem,
então não haveria necessidade de levar o Livro da Vida do Cordeiro a esse julgamento.
Este julgamento também inclui os mortos que morreram antes do Arrebatamento, mas que
não estavam em Cristo. Desde aqueles que morreram e foram para o inferno também fazem
parte deste julgamento dos mortos.
Também parece que o reino hiperdimensional do inferno tem sido somente uma parada no
tempo [onde as almas dos não arrependidos ficam esperando até o Julgamento Final] e não
um destino final dos que não foram salvos.
Nossa compreensão final é que aqueles que foram salvos após o Arrebatamento e
morreram em desastres naturais, mas não foram mortos e têm seus nomes registrados no
Livro da Vida do Cordeiro, ressuscitam neste momento, enquanto os não-salvos são
lançados no destino final e eterno que é conhecido como o lago de fogo.
Apocalipse 20:11-15, “E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de
cuja presença fugiu a terra e o céu; e não se achou lugar para eles.
E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros; e
abriu-se outro livro, que é o [livro] da vida. E o
 s mortos foram julgados pelas coisas que
estavam escritas nos livros, segundo as suas obras.
E deu o mar os mortos que nele havia; e a
 morte e o inferno deram os mortos que neles
havia; e foram julgados cada um segundo as suas obras.
E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte.
E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo”.
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14. O NOVO CÉU, A NOVA TERRA E A NOVA JERUSALÉM
O NOVO CÉU E A NOVA TERRA
O mundo antigo tridimensional já passou para dar lugar a um mundo dimensional mais
elevado, onde não há medo nem perigo de nada. A frase 'não mais mar' nos mostra isso,
pois nos tempos antigos o mar era algo a ser temido e considerado um local de grande
perigo.
Apocalipse 21: 1 E vi um novo céu e uma nova terra; porque o primeiro céu e a primeira
terra haviam passado; e não havia mais mar.
É também um lugar de grande felicidade, liberdade e imortalidade; uma dimensão
completamente diferente daquela que conhecemos na terra.
Apocalipse 21:4, “E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima; e não haverá mais morte,
nem pranto, nem clamor, nem dor; porque já as primeiras coisas são passadas”.
Agora vemos o final de uma saga épica que começou há muito tempo em Gênesis. Há paz,
amor divino e a fonte da vida, que é dada livremente a todos aqueles que venceram o
pecado e as ilusões satânicas em suas vidas, voltando-se para o Senhor enquanto estavam
vivos na terra.
Apocalipse 21:6-7, “E disse-me mais: E stá cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e
o fim. A
 quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida.
Quem vencer, herdará todas as coisas; e eu serei seu Deus, e ele será meu filho.
Aqui, mais uma vez se faz referência ao destino dos não crentes, dos impiedosos, dos
implacáveis e dos impenitentes, que entram em uma segunda morte.
Apocalipse 21:6-8, “Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos
homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os
mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre; o que é a segunda
morte”.
A NOVA JERUSALÉM
Agora vemos uma descrição vívida de uma cidade dourada cheia de jóias, iluminada com a
luz de Deus brilhando enquanto chegava na nova terra. Esta bela cidade abriga a Noiva de
Cristo que ama e serve ao Deus Todo-Poderoso e ao Senhor.
Os doze altos portões de pérola têm doze anjos que guardam o nome das doze tribos de
Israel. Os altos muros da cidade tem doze fundamentos que levam o nome dos doze
apóstolos do Senhor.
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Não há necessidade de um templo, visto que o Deus Vivo Todo-Poderoso e o Senhor andam
dentro de suas paredes.
Esta é uma cidade de luz gloriosa e uma fonte de grande luz para a nova terra. É também
uma cidade que não necessita medida de tempo, portanto, não requer um sol ou uma lua
para brilharem sobre ela. Está perpetuamente iluminada pela luz sagrada e não há
escuridão ao redor dela.
O rio cristalino e puro de água viva corre por dentro dela e de cada lado deste rio, há a
árvore da vida, produzindo doze frutas diferentes a cada mês; e suas folhas são usadas para
curar nações.
Os reis da nova terra também trazem glória e honra para ela. As nações da nova terra
também se aquecem em sua luz.
E somente aqueles que são puros e santos podem entrar nela; somente aqueles cujos
nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro.
O livro do Apocalipse termina com uma promessa maravilhosa do nosso Senhor...
Certamente eu venho rapidamente.
Amen. Assim seja, venha, Senhor Jesus.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amen.
PARTE DOIS - UM CONJUNTO DE 3 VISÕES
Para entender o fim dos tempos, precisamos primeiro entender o nosso passado coletivo.
Uma leitura muito importante para aqueles não familiarizados com a origem, legado e
trabalho na terra.
A PRIMEIRA VISÃO
Julho de 2017.
COMO O MAL ENTROU NO MUNDO PELA PRIMEIRA VEZ.
A verdadeira história começa antes do Gênesis. Além da primeira visão, que é uma
revelação do tempo do fim para nós, os outros são completamente apoiados por escrituras
bíblicas.
Recebemos a primeira visão através da graça porque estes são os tempos do fim e muitas
coisas que antes estavam ocultas da compreensão humana estão sendo reveladas agora. E
não fosse por essas visões, os eventos poderiam ter sido mal interpretados pela mente
humana e perdidos no inevitável jogo de palavras em todas as línguas humanas.
As visões deveriam ser compartilhadas. A mensagem é para todos nós que estamos vivos no
planeta Terra hoje porque estes são os tempos do fim e muitas coisas estão sendo reveladas
agora.
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A intensidade dos seres sagrados está muito acima de nossa humilde criação tridimensional.
Eles são, na verdade, de um reino de 10 dimensões - muito mais alto do que nós, como
seres humanos. Não podemos nem sequer imaginar e compreender totalmente. Mas havia
um completo 'conhecimento' da Verdade como é mostrado fielmente, e sem
embelezamento, e reproduzido abaixo por este humilde author.
Nosso Pai Santo queria que eu descrevesse o que foi mostrado usando linguagem simples
para que a mensagem alcançasse o maior número de pessoas possíveis. Repito, esta visão, e
todas as visões seguintes, só foram possíveis através da Graça de nosso Senhor por todos,
neste fim de tempos, e que agora estamos experimentando.
--A VERDADEIRA HISTÓRIA COMEÇA ANTES DO GÊNESIS COMEÇA ANTES DA CRIAÇÃO DO
ESPAÇO E DO SOL E DA LUA E TODOS OS CORPOS CELESTES.
Antes do tempo. Pois o tempo é medido apenas pelo movimento dos corpos celestes. Sem
eles não há conceito de tempo. E nenhum conceito de dia e noite ou meses ou equinócios.
Todos os calendários, como os conhecemos, em todo o nosso mundo, são medidos pelo
movimento dos corpos celestes.
Criação começou. Antes que o espaço e o tempo fossem criados, o Senhor se holografou em
uma trindade. Como não houve medida de tempo, não se pode dar sequer uma
aproximação de quando esse grande evento ocorreu. Há um grande mistério aqui no qual
não devemos ser informados.
A trindade consistia na essência do Senhor manifestada em três seres distintos. Todos
conectados, mas também trabalhando independentemente como entidades separadas. A
Santíssima Trindade é um indivíduo místico, mas três seres interdependentes trabalham
como um só. Adiante, veremos que os números três, seis e nove desempenham um papel
místico ao longo da criação.
A próxima criação foi a criação de espaço para o Tribunal Celestial e o dos Querubins.
Querubins não são os anjinhos gordinhos como muitos acreditam, mas são seres
sobrenaturais de imenso poder. Eles são anjos militares. Querubins é o plural do substantivo
singular Querubim. A referência bíblica aos querubins e podem ser encontrados em vários
lugares da Bíblia.
A primeira é encontrada em Gênesis, onde eles são designados por Deus para guardar a
árvore da vida após a expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden (um espaço
hiperdimensional).
Gênesis 3:24, “E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do
Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore
da vida”.
Os Querubins têm seis asas cada um e receberam o poder de cantar (por falta de uma
palavra melhor) para serem as maiores forças da criação.
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Freqüências de som ainda são usadas por seres divinos para manipular energia e criar,
sustentar e destruir matéria. A maioria dessas frequências está além do espectro humano e,
portanto, permanece inaudível e indetectável para nós. No entanto, se esses sons que
sustentam a matéria se silenciasse, de repente, e o zumbido for removido, os corpos
celestes e cada um de nós se desintegrariam de volta ao nada num piscar de olhos.
Poderoso como o Senhor é, ele também é a Trindade. E a Trindade é toda generosidade e
toda justiça e todo amor. Por enquanto, vamos chamá-lo de o Senhor, uma vez que Ele é
uma Trindade, mas neste momento da criação dos Querubins, a Trindade ainda está
trabalhando como uma entidade divina.
Na criação dos Querubins, de Sua incrível generosidade de espírito, Ele concedeu a essas
criaturas, muitos de seus próprios poderes criativos e extraordinária inteligência. Há outro
grande mistério de voz ou vibrações sonoras envolvidas na verdadeira criação de
hologramas da mente e, portanto, da inteligência, da qual não fomos informados, pois está
além da concepção da mente humana. Basta dizer que essas criaturas foram as segundas
das criadas. Os querubins eram magníficos. Eles são ainda.
O Senhor, vamos chamá-Lo de Senhor por toda essa revelação, pois ele é um ser. O maior
ser que é toda inteligência, todo amor e toda força criadora antes de toda manifestação da
criação não é um campo de energia impessoal como muitos nos querem acreditar, mas é
um ser de grande individualidade, grande compaixão, grande humor e grande justiça.
Sua principal energia é a força do amor coesivo que liga toda a matéria e antimatéria no
espaço e no tempo e permite que todos os corpos celestes se movam com incrível precisão.
Ele pode ser visto como um só e também pode se projetar holograficamente para ser visto
como a Trindade.
Agora aos querubins. Esses seres foram dotados com muitos dos poderes do próprio Senhor
em maravilhosa magnificência e esplendor, exceto um. Um poder foi retido deles e isso foi
livre arbítrio. Eles não foram dotados de livre arbítrio.
Isso não foi feito por qualquer manipulação de Deus. O Senhor é inocente. Ele mesmo não
tem Livre Arbítrio simplesmente porque Ele precisa - sendo Ele o Alfa e o Ômega.
Há ainda outro mistério aqui. E toda a nossa história depende deste mistério. O mistério do
livre arbítrio.
QUE É LIVRE ARBÍTRIO?
Simplificando - é o poder de amar ou NÃO amar Criador; de adorar ou NÃO adorar o
Criador.
Agora vemos porque o próprio Senhor não precisa de Livre Arbítrio, pois seria uma
contradição da verdade e completamente irrelevante para o meticuloso projetista de toda a
criação, que Ele próprio não tem Criador.
Um dos mais altos e poderosos querubins, que também era conhecido como o "Querubim
da Cobertura" ou o Querubim "ungido"; ou seja, Lúcifer, trouxe isso à atenção do Senhor.
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Agora esse Querubim era o mais inteligente entre os criados. O irônico é que o nome
Lúcifer, por si só, significa "portador de luz", pois era assim que ele era quando foi criado.
Que ele se tornaria a escuridão em pessoa do nosso mundo era impensável. Ele é descrito
nas escrituras da seguinte maneira;
Ezequiel 28:14, “T u eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci; no monte santo
de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas”.
Agora, quando a idéia do livre-arbítrio foi trazida à atenção do Senhor todo-amoroso, Ele
percebeu a validade do pensamento deste Querubim e entrou em Sua Trindade para
debater se esse poder precisa ser dado à criação futura.
Devemos lembrar que ainda tempo e espaço, como sabemos, não tinham começado. A
criação da Corte Celestial, Querubins, Serafins, Arcanjos e Anjos, no entanto, começou.
Depois dos querubins; os Serafins, Arcanjos e Anjos foram os próximos três degraus
hierárquicos da criação. E os querubins também estavam envolvidos em sua criação, junto
com a Trindade. A coisa a notar é que a criação dessas criaturas havia começado e estava
quase completa quando Lúcifer falou sua mente.
Antes da conclusão da criação final dos Anjos, a Trindade concedeu o pedido de Lúcifer.
Daquele ponto em diante, todas as criaturas criadas a partir de agora deveriam receber o
livre-arbítrio.
AGORA AQUI ESTÁ OUTRO MISTÉRIO
O Senhor, com toda justiça e imparcialidade, perguntou àquelas criaturas que Ele já havia
criado se elas queriam o livre-arbítrio. E as criaturas, ou seja, os querubins, os serafins, os
arcanjos e os anjos estremeceram e declararam que não queriam participar do livre-arbítrio.
Pois em sua alta inteligência e grande amor, eles sabiam que seria uma terrível tentação,
quase como uma maldição, caso decidissem NÃO amar e adorar seu próprio Criador. Pois o
Senhor é também o mais amado Pai Todo-Poderoso para Suas criações.
De todos os querubins, serafins, arcanjos e anjos criados até esse ponto, apenas Lúcifer
desejava o livre-arbítrio, portanto somente Lúcifer recebia o livre-arbítrio.
A última geração de anjos criados após este decreto sagrado também recebeu o livre
arbítrio. Esses anjos com o Livre Arbítrio acabaram tomando o lado de Lúcifer na futura saga
do bem e do mal que está sendo representada até hoje.
A partir daqui, a criação de corpos celestes e, portanto, os ciclos de tempo realmente
começaram. Gênesis descreve isso em grande detalhe, por isso não precisamos entrar aqui.
É importante, no entanto, lembrar o mistério do Livre Arbítrio.
Quando a corte celestial foi primeiramente dividida entre aqueles com e sem o Livre
Arbítrio, surgiu uma dualidade, que foi concedida como um Santo decreto pela própria
Trindade.
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Pois quando a Terra surgiu, Lúcifer sugeriu à Trindade que a criação seria muito mais
interessante se ele e os Anjos com o Livre Arbítrio pudessem fazer parte deste planeta como
uma experiência do Amor de Deus contra o Livre Arbítrio.
E o Senhor disse - assim seja.
Foi assim que a humanidade foi criada na Terra com o amor de Deus e o livre-arbítrio para
desafiá-lo.
E Lúcifer e sua equipe de Anjos caíram como raios dos céus sobre a Terra, assim como Adão
e Eva e o belo e exuberante jardim do Éden foram criados.
A Trindade tinha fé completa que o amor deles ganharia. Lúcifer escolheu desafiar essa fé. E
assim cantou a Deus (pois é assim que os Querubins se comunicam com o nosso Senhor.)
'Cantar' é a descrição mais próxima das vibrações sonoras que eles emitem,) que para testar
a fé da humanidade, haja um teste, representado nas escrituras como uma árvore frutífera
da miríade de árvores frutíferas do Jardim do Éden que seria retida das criaturas Adão e Eva,
meramente como um teste de lealdade. Pois, se não houvesse tentação ou julgamento, não
haveria caminho para um teste.
A Trindade concordou com o que parecia ser uma demanda bastante justa, pois a corte
celestial concordava que isso teria de ser, para que a experiência fosse comprovada como
um fracasso ou um sucesso. O que os cientistas chamam de fator de controle ou constante
em qualquer experimento científico hoje.
E no Jardim do Éden, Lúcifer sob o disfarce de uma serpente provou que o livre arbítrio, ou a
tentação de se afastar do amor de Deus, triunfou.
Eva, tentada pela serpente, comeu o proverbial fruto da árvore proibida e seu marido,
Adam, comeu também. A queda da humanidade começou.
A partir daquele momento, quando a corte celestial assistiu à queda do homem, Lúcifer
recebeu o nome de Satanás - que significa Adversário ou Inimigo.
Daquele momento em diante, a guerra entre o bem e o mal começou verdadeiramente.
A SEGUNDA VISÃO.
Agosto de 2017.
UM JOGO DE XADREZ CÓSMICO COM PEÕES HUMANOS.
Em Gênesis (Livro 1) à Deuteronômio (Livro 5), vemos a humanidade (homens, mulheres e
crianças) abrir o caminho pela criação nas primeiras eras da existência humana. Este é um
tempo de grande tribulação na Terra, onde as poderosas forças do céu e o engano satânico
jogam com o destino de toda a humanidade, incluindo o povo escolhido de Deus.
Começamos lendo sobre Adão e Eva dando em tentação, então Caim assassinou seu irmão
Abel, seguido por mais eventos e degradação do homem.
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Esta é uma época em que a Terra está repleta dos sussurros de ódio, violência e ilusão de
Satanás, nos quais alimentam a descida crua da raça humana que apesar de ter sido criada
inicialmente divina, desceram à raça geneticamente subumana e se eventualmente se
tornaram, assim como os anjos caídos - estes são Filhos de Deus ou Elohim que tiveram
filhos com as mulheres humanas dando origem ao Nephilim ou os gigantes.
Então veio a revelação de Deus a Noé do grande dilúvio. E a história sobre a Arca de Noé
sendo construída.
Um apocalipse justo e divino foi criado para reprimir o maligno código genético da
humanidade na Grande Inundação, no qual apenas o divino Noé, sua família e espécies
escolhidas de flora e fauna sobreviveram de todas as criaturas terrenas. Isto é, Deus
permitiu que somente o Noé divinamente guiado e geneticamente limpo levasse adiante
genes humanos para atualizar a humanidade ou o código genético humano de acordo com
seus padrões originais de pureza.
Isso, entretanto, não afeta as legiões perversas dos anjos caídos do poder satânico (e
Nephilim), pois eles não são meras criaturas mortais tridimensionais como o homem, mas
têm antecedentes celestiais e estão além da vida e morte terrena.
O grande dilúvio de Deus leva a um novo início para a humanidade. Mas, uma vez que a
humanidade tinha revigorado, isso resultou mais uma vez no orgulho delirante que levou à
Torre de Babel. A humanidade é então divinamente dispersa em quatro cantos do mundo.
Então Deus chega a Abrão, que é renomeado pelo Senhor como Abraão com a promessa de
se tornar pai de muitas nações. Seus filhos - Ismael e Isaque e seus descendentes promovem
o nascimento de várias civilizações. No entanto, há sempre a mão presente do adversário Satanás, movendo-se através das mentes dos homens. Somos até mesmo mostrados lugares
onde Satanás tem uma fortaleza, a saber, Sodoma e Gomorra, que são drasticamente e
irrevogavelmente destruídos pelos Arcanjos a pedido de Deus.
Somos mostrados as vidas de Jacó, Esaú, José e seus descendentes. Em Êxodo, a saga épica
de Moisés libertando seu povo da escravidão egípcia com a ajuda de Deus é magnificamente
exposta com muitos milagres divinos em exibição. Finalmente, a Moisés é dada a lei - os dez
mandamentos pelos quais as pessoas devem governar a si mesmos e assim continua através
dos livros da lei - Levítico, Números e Deuteronômio.
No sexto livro, a saber, Josué, nós finalmente vemos uma pausa enquanto uma nova era
surge e Josué leva o povo de Deus para a Terra Santa. Curiosamente, é aqui que as
escrituras se referem a Nephilim ainda vivendo na era pós-inundação na terra de Canaã.
Mais uma vez no livro dos Juízes, que durou um período de duas eras seguintes, vemos
Apostasia (afastando-se de Deus) em Israel quando as pessoas esquecem a Aliança com
Deus e adoram deuses pagãos como Baal e Astarote. A história fala também de outros
personagens na Bíblia como Sansão e Dalila.
Nos livros de Samuel 1 e 2, encontramos o primeiro rei ungido - Saul, e sua arrogância com
Deus e seu profeta Samuel. Depois fomos apresentados ao segundo e maior rei ungido 43

Davi. Nós o vemos ele lutar não só contra Golias, mas também contra a ira e a injustiça de
Saul.
No livro dos reis, Davi como o escolhido de Deus, passa a ser pai dos reis mais ricos que o
mundo já viu, a saber, Salomão - aquele que segue as leis de Deus e constrói o Templo e traz
grande sabedoria, paz e glória a Deus e seu povo, embora seu fim seja menos que perfeito.
Também encontramos dois grandes profetas, Elias e Eliseu, e uma série de outros
personagens coloridos, como Acabe e Jezabel. Até agora, muitas gerações se passaram
desde a criação e destruição do Jardim do Éden até o governo do Rei Salomão.
Em todo o Antigo Testamento, a imagem é formada, o que nos mostra que, apesar de todos
os esforços de Deus em guiar a humanidade para uma vida mais feliz e mais gratificante com
Deus, a humanidade continua escorregando com infelicidade montanha abaixo com Satanás
criando, instigando e inflamando constantemente a humanidade através dos sete pecados
mortais de orgulho, inveja, ira, preguiça, avareza, luxúria e glutonaria.
NO FINAL DO ANTIGO TESTAMENTO, CHEGAMOS A UM IMPASSE
Um impasse em que nenhum dos lados - bem ou mal, pode declarar a vitória completa.
A Trindade então retorna para à prancheta proverbial, não querendo entregar os filhos
preciosos do Senhor, que Ele tão amorosamente criou, nas mãos do puro mal - pois agora
Satanás e suas legiões se superaram criando horrores do mal além de qualquer
expectativas.
E como Satanás se tornou indiscutivelmente maligno e levou a humanidade a tal mal, o grau
da tristeza de Deus é incompreensível, ainda que suas mãos divinas estejam atadas pelas
Leis postas em movimento na época da Criação.
Foi de acordo com o Decreto Santo da Trindade que o livre-arbítrio foi concedido pela
primeira vez e não pode ser rescindido.
Ao mesmo tempo, destruir abertamente Satanás e sua legião do mal significaria a derrota
insuportável de tudo o que Deus, em sua bondade, havia planejado para a vitória da
humanidade sobre o livre-arbítrio. Destruir Satanás também significaria a destruição de toda
a Verdade e Justiça que Sua corte celestial representa.
E, no entanto, o mal que Deus inadvertidamente soltou em seus filhos iludidos e sofredores,
deve ser corrigido.
A Trindade, então, cria um plano mestre.
A TERCEIRA VISÃO.
Agosto de 2017.
CHECKMATE
A DETONAÇÃO DA GRAÇA NUCLEAR
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A Trindade Santíssima, como sabemos, consiste do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Filho
na Trindade encarnaria na Terra como um homem de carne e osso, e se sacrificaria para
poder, legalmente e justificadamente, pagar pelo mal que se acumulou nas almas dos
homens durante vários séculos. Esta carga pesada do mal, a humanidade jamais poderia
pagar por si só, sem uma intervenção divina.
Através do Seu profundo amor, através do Seu sacrifício sem medida , e através da Sua dor
insuportável, e todo o Seu sofrimento, que o Filho de Deus ofereceria ao Tribunal Celestial
de Justiça por todas as dívidas arrecadadas pela humanidade contra as leis de Deus. Ele
finalmente redimiria toda a humanidade das garras do mal.
Jesus Cristo - o Filho de Deus, andou na terra e nos deu um tremendo conhecimento e
sabedoria espiritual, mas não foi por isso que Ele veio. Muitos outros grandes seres vieram à
Terra antes e depois de Jesus para nos dar uma sabedoria semelhante.
A verdadeira razão por trás de Sua visita foi cumprir o plano-mestre estabelecido pela
Santíssima Trindade para a redenção da humanidade.
ESSA FOI SUA VERDADEIRA MISSÃO!
Essa é a razão da qual Jesus Cristo encarnou e andou na Terra por trinta e três anos. Para
que Ele pudesse se sacrificar e nos libertar do pântano do mal que estávamos atravessando
neste planeta, coletivamente.
No Novo Testamento, há muitos casos em que Jesus é referido como o "Cordeiro de Deus" ,
especialmente por João Batista. Em outras palavras, Ele veio como o cordeiro sacrificial.
Agora, a maioria de nós sabemos que Jesus veio para ser sacrificado como um pagamento
direto por todo o mal que havia acumulado em nossas almas através de Sua crucificação.
Mas ainda não temos o verdadeiro conhecimento espiritual de como foi realizado. Ou como
Jesus conseguiu libertar-nos da carga do mal acumulado ao longo dos séculos. Este carga é
tão pesado que, mesmo que quiséssemos, não poderíamos ser redimidos sem o Seu
sacrifício.
Isso foi compartilhado conosco através da terceira visão.
Pode-se perguntar: como poderia um homem, por mais santo que seja ter sofrido e morrido
na cruz do Calvário, pagar pelos pecados de toda a humanidade passada, presente e futura?
Até mesmo para os teólogos, isso é difícil de responder. A resposta parece uma mistura de
brincadeira e fantasia e com um pouco de exagero, seja qualquer maneira que tentar
responder. Sim, essa resposta é difícil de digerir e requerem muita ingenuidade por parte
dos crentes intelectuais. Seja qual for o modo de como a resposta é explicada, este é um dos
pontos que os ateus mais inteligentes gostam de debater com os crentes, e a maioria dos
ateus, invariavelmente, no final, acabam zombando dos crentes.
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Mas, foi nos dado toda a clareza através da terceira visão. Na terceira visão, o que foi
mostrado foi isto…
Um homem sofreu e morreu na cruz no Calvário, e pagou pelos pecados de toda a
humanidade - passado, presente e futuro. Porque aquele homem era o Filho de Deus e Ele
era sem pecado quando foi voluntariamente crucificado.
Essa visão nos mostrou que Ele era absolutamente sem pecado, em pensamento, em
palavras e ações. Está além da compreensão do nosso nível atual de compreensão neste
mundo; pois, estamos perdidos, quando se trata de nossa capacidade de julgar o bem e o
mal em nossas próprias almas.
Na visão, quando a Luz Sagrada brilhou sobre Ele, não havia uma única mancha em sua
alma. Ele era branco puro. Mais branco que a luz branca deslumbrante, inoxidável e
totalmente puro. Ele estava, inacreditavelmente, puro naquela cruz no Calvário. No entanto,
Ele aceitou o nosso pecado por nós. Ele foi até separado do Deus Pai durante aquelas horas
na Cruz.
É evidente pelo fato de que foi a única vez em Sua vida na Terra que Ele se referiu a Deus
como Eli (Deus) e não como Abba (Pai).
Mas aí surge alguma dificuldade em explicar essa visão. Pois nós simplesmente não
podemos compreender Seu nível original de pureza medido por padrões humanos passados,
presentes ou futuros. Nós nem sabemos o que isso significa pois sempre fomos impuros.
Se alguém na terra, incluindo um santo, alega que nunca teve um pensamento impuro que
passou pela sua mente em toda a sua vida, podemos seguramente assumir que ele era
incapaz de pensar ou incapaz de ver verdades.
Agora, quando notamos que não há uma única alma que esteja viva hoje, que possa afirmar
que nunca teve um único pensamento impuro, que nem sequer falou palavras maliciosas ou
agiu de forma cruel, isso pode nos levar mais perto verdade de quanta pureza Jesus guardou
em Sua alma.
Quando alguém com esse nível de pureza imaculada sofre de bom grado e se sacrifica pelos
outros, é mais uma vez difícil de compreender em nossa consciência limitada que nível de
Graça essa ação libera através do tempo e do espaço.
Nesta visão, uma explosão (por falta de uma melhor palavra) da Graça foi produzida através
do Seu sacrifício. Como uma onda de choque, mas não foi uma onda de choque, foi uma
onda de Graça.
Aqui está o problema de novo. Em tentar colocar em palavras esta cena, que é tão difícil de
expressar em palavras, e em qualquer linguagem humana; entretanto, devemos fazer um
esforço para entender.
O que foi visto foi uma onda de Graça gigantesca e inacreditável que não só abalou o solo de
Jerusalém quando Ele morreu na cruz, mas também cobriu a atmosfera da Terra e além
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dela. É difícil mostrar em palavras o que foi mostrado. Mas quando você lê na Bíblia que o
Sol ficou coberto por cerca de três horas durante este evento, você pode ter alguma idéia
sobre o que foi revelado para a gente. Pois essa é a verdade de quanto Graça foi liberada
em um nível atômico por causa de Sua crucificação.
Se as bombas nucleares produzissem Graça após a detonação, precisaríamos de um número
incontável de bombas para serem detonadas em todo o mundo simultaneamente, para
liberar o nível de Graça que Jesus soltou no mundo quando Ele voluntariamente se permitiu
ser torturado, crucificado e sacrificado pela humanidade.
Quando falamos que Ele permitiu, é sério. Não tinha nem jeito que um homem de tal poder
ter sido algemado, torturado ou crucificado contra a Sua vontade. Pois este era o mesmo
Jesus que, sem dúvida, tinha notáveis habilidades sobrenaturais, através das quais Ele não
só podia manifestar e multiplicar objetos físicos - como fez com pão ou peixe, mas este
homem podia andar sobre a água, curar os doentes, controlar o tempo e ressuscitar os
mortos. E há argumentos de que todos os milagres mencionados também foram feitos por
seres extraordinários, santos e outros em todo o mundo.
Mas, pra começar, a verdade é que nenhuma dessas pessoas extraordinárias tinha a pureza
de alma que Jesus tinha. Simplesmente, porque Jesus é o Filho de Deus - parte da Santíssima
Trindade. Você não pode ficar mais puro ou mais alto que isso. Até mesmos os Querubins e
Arcanjos não podem declarar esse nível de luz ou pureza. E quando Ele se encarnou
humano, como Cristo, a Sua luz e Sua freqüência estavam em um nível totalmente diferente
de qualquer outro humano, mesmo os extraordinários que passaram pela terra antes e
depois Dele.
Existe uma razão para isso. Jesus sendo uma parte da Trindade Santíssima se encarnou
como um ser humano, mas com uma notável distinção. Ele encarnou sem completo livre
arbítrio. Não entenda isso errado. Como ser humano, Ele tinha livre arbítrio. Sua encarnação
cuidou disso. Mas aqui é algo para se pensar. A Trindade Santíssima concede o Livre Arbítrio
às suas criações, mas não possui o Livre Arbítrio. Lembre-se da primeira visão? Porque,
como pode você pegar alguém que tenha sido divino por toda a eternidade, mesmo que ele
tenha Livre Arbítrio enquanto humano, para tentá-lo afastar da Vontade Divina.
Teria sido o maior golpe para Satanás se ele tivesse feito Jesus mudar o curso da Vontade
Divina enquanto Jesus estava encarnado. Mas foi um exercício absolutamente fútil da parte
de Satanás tentar seduzir Jesus. O próprio Jesus diz isso um pouco antes de sua crucificação.
Em João 14: 30, onde Ele diz…
“Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem
em mim”.
Por mais poderoso que Satanás pensa que ele é nesse mundo (Príncipe ou não Príncipe), e
sejam quaisquer tentações do mundo que ele usa em seus jogos malignos, ele
completamente subestimou o poder da divindade. Como mencionado anteriormente, é
imensamente difícil conseguir que alguém que tenha sido divino por toda a eternidade,
mesmo que tenha Livre Arbítrio em uma só encarnação, se afastar da Vontade Divina. Isso
adicionalmente explica o nível de pureza intensa no momento da crucificação de Jesus.
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Mas a distinção mais importante é esta - nenhum dos maiores seres que a humanidade já
conheceu, voluntariamente sacrificou suas vidas em benefício do homem. Sim, eles, sem
dúvida, nos deram lindas escrituras, eventos encantadores, histórias mágicas e luz de
sabedoria, e até mesmo doutrinas religiosas para seguir. (Interessante, Jesus era o ser mais
não-religioso que já andou no planeta. Ele lutou contra os fariseus e saduceus e a
inflexibilidade das Leis da Torá durante toda a sua permanência na Terra.)
Mas o ponto a ser entendido aqui é que nenhum ser iluminado, nem sequer um, sacrificou
sua vida pelo mesmo propósito que Jesus sacrificou. Não, nenhum… nem Moisés, nem
Buda, nem Krishna, nem Maomé, nem Zoroastro, nem Mahavir, nem nenhum dos santos
milagrosos ou qualquer outra pessoa que tiveram acesso a tal poder em suas vidas.
Talvez porque não tiveram a inclinação ou a capacidade de fazê-lo; ou pode-se até supor
que eles não precisaram, porque somente Jesus alcançou isso e a graça que Ele libertou é
eterna, e trabalha além do tempo e do espaço. E sabemos que quando ultrapassamos o
tempo linear, o futuro, presente, e passado se mescla em pontos simultâneos.
É, portanto, um grande erro da parte da maioria dos bem-intencionados seguidores da Nova
Era assumir que Jesus Cristo é simplesmente outro mestre ascendido ou ser iluminado entre
numerosos outros, como muitos não-cristãos bem intencionados acreditam.
Esse erro de julgamento é sério e pode custar a sua vida no fim dos tempos.
Porque a detonação da graça nuclear é o que Jesus Cristo alcançou e é isso que o sacrifício
Dele realizou. Níveis inacreditáveis de Graça foram liberados em um nível atômico para a
humanidade acessar.
Tanto é assim que qualquer um que até reconheça que isso seja a Verdade é imediatamente
libertado por ela.
Mais uma vez, é uma verdade espiritual e um mistério além do nosso nível atual
tridimensional de compreensão.
E pensar que tudo o que é necessário para acessar um nível tão elevado de Graça em nossas
vidas é a gratidão e o arrependimento sincero por todas as coisas que fazemos consciente
ou inconscientemente contra o amor, contra a divindade e contra a vida. E uma promessa
de que nunca mais faremos essas coisas.
Por mais imatura que isso pareça, a verdade é tão simples que uma mente infantil tem
acesso mais fácil à graça do que um filósofo de alto intelecto. Porque isso é de fato o que
basta para acessar a Sua incrível graça e ser livre para sempre - a fé de um grão de
mostarda, a fé de uma criança.
Para receber a graça que Jesus já liberou em nossa atmosfera.
Sua Graça entra em nossas vidas no mesmo instante em que decidimos nos arrepender
humildemente por todos os pecados que cometemos; e reconhecer Jesus Cristo pelo que
Ele fez por nós. E isso é o mínimo que podemos fazer.
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Pois ninguém na história da humanidade fez mais por nós na terra do que este grande ser
de luz - o Filho de Deus.
E essa é a verdade.
Então, o que isso tem a ver com o fim dos tempos?
A resposta curta para isso é tudo.
O plano de resgate do tempo final depende de seu reconhecimento e aceitação desta
verdade inegável a respeito do Filho de Deus, independentemente de quem você é ou de
onde você veio ou de quem você adora ou não.
É hora de entender que existe apenas um Deus que criou e projetou este Universo
complexo e você e eu. E Ele enviou seu Filho como sacrifício para que pudéssemos ter a vida
eterna.
O resto é ilusão. Aqueles com predestinação para fazer parte do grupo de 'escape' e do
grupo 'Arrebatamento' entenderão a Palavra de Deus. Os outros passarão por toda a gama
de tribulações mundiais, que o mundo nunca viu antes. Mais conhecido como o período da
tribulação nas escrituras, que está prestes a começar.
A escritura descreve claramente o Fim dos Tempos ou o período da Tribulação no livro do
Apocalipse revelado em uma profecia bíblica há 2000 anos. Por favor, reserve um tempo
para estudá-lo. É importante que você faça neste período de tempo.
PARTE 3 - COMPREENDENDO OS EVENTOS ATUAIS
Como podemos salvar a nós e nossos amados da tribulação iminente?
Todas as religiões do mundo se concentram no que o homem deve fazer para alcançar Deus.
Para se aproximar de Deus.
O cristianismo é a única religião que se concentra no que Deus fez para nos alcançar. Para se
aproximar de nós.
Esta é uma verdade inegável. Pense nisso. Qualquer um que se volte para Jesus Cristo é
salvo. Por causa de Seu incrível amor e sacrifício, Ele já pagou o preço por nossas almas. Ele
pagou por completo (“Tetelestai”, ou “consumado”, João 19:28,30).
Uma vez que você volta para Ele, Sua graça está em todo lugar, até mesmo no ar que você
respira. Antes Dele vir, a humanidade, depois da morte, não tinha lugar nenhum para ir a
não ser o lugar que foi preparado para Satanás e seus anjos caídos; pois sem a graça do
Senhor, um único pecado mortal é suficiente para mandar você para o inferno.
As pessoas teriam que levar uma vida perfeita, sem pecado, para alcançar a morada
celestial. Honestamente, isso não é apenas impraticável, mas totalmente fora da realidade
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devido ao fato de nosso estado atual como seres neste mundo - assim era antes da Graça
ser trazida para a terra. Mas, agora, com uma única sentença de um verdadeiro
arrependimento, e uma promessa de nunca mais pecar, qualquer um pode alcançar a
morada do Pai celestial.
Por acaso Jesus não disse: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai
senão por mim ”. Essa é a verdade. Qualquer um que se refugie Nele tem a vida eterna nos
reinos celestiais. Ele fez isso bem simples para a humanidade.

UMA TREMENDA OPERAÇÃO DE RESGATE EM ANDAMENTO NO FINAL DOS TEMPOS

As imagens acima foram tirada das formações de nuvens no céu em julho de 2017. Ela nos
dá um ideia da uma tremenda operação de resgate em andamento, para a alma caída da
humanidade, supervisionada por ninguém a não ser o nosso próprio Criador.
Também é mencionado nas escrituras do evangelho de João; a figura acima é, de fato, uma
representação gráfica dos versículos de João 10:28 e 10:29 …

João 10:25-29, “Respondeu-lhes Jesus: Já vo-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu
faço, em nome de meu Pai, essas testificam de mim.
Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vo-lo tenho dito.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem;
E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão.
Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos; e ninguém pode arrebatá-las da mão de
meu Pai”.
UM ESTUDO BREVE DA EPÍSTOLA DE PAULO AOS ROMANOS
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Em Romanos, capítulos 1-3, Paulo revela que mesmos se não somos crentes, ou até mesmo
homens e mulheres com boas morais - praticantes de boas obras, ou mesmo homens e
mulheres religiosos que seguem as leis e sacrifícios antigos perfeitamente ( ele dá o
exemplo dos judeus religiosos aqui); sem exceção, todos nós estamos miseravelmente longe
da perfeição e da pureza necessárias para obter acesso ao reino celestial de Deus Pai.
Paulo continua dizendo que a menos que nos voltemos e aceitemos a Cristo, que já resgatou
nossas falhas e cobriu nossos pecados diante de Deus, o Pai, através de Seu sacrifício, não
temos chance alguma. A palavra em grego é 'tetelestai' ou pago por completo.
Cristo é o único que pagou completamente pelos preços de nossos pecados através do seu
sacrifício na cruz no Calvário. Mas Seu sacrifício terá sido em vão para aqueles que não
aceitam e reconhecem o que Jesus fez por nós. Porque a menos que o presente seja aceito,
ele continua com o Doador.
Cristo é a única porta na qual podemos alcançar o Reino dos Céus. Sem o presente
benevolente de Cristo, não temos chance por conta própria; independentemente de quão
puramente conduzimos nossa vida, seja qual for a boa obra que façamos, não chegaremos
nem perto de alcançar a santidade requerida e exigida para a entrada dos reinos celestes de
nosso Pai.
A graça é um presente de Deus. A graça é favor não merecido. Não é ganho de forma
alguma, mas um presente puro.
E isso é dado livremente. Tudo o que temos que fazer é aceitá-lo e entrar na graça oferecida
e ser batizado em nome de Cristo.
Por isso que Paulo concluiu que, como a graça é um presente, então, não existe obra alguma
que podemos fazer para sermos salvos. Aqueles que pensam que fazer boas obras é um
pagamento pela sua salvação, está, de fato, insultando a generosidade de Deus - seria a
mesma coisa de querer pagar um presente que lhe foi dado de graça e com amor.
Boas obras são feitas sem expectativa de reciprocidade ou recompensa. Boas obras são
realizadas por causa de uma compulsão dentro da alma para fazer o bem e não com o olho
em uma recompensa futura.
É biblicamente correto dizer que no Dia de nosso Julgamento podemos muito bem sermos
julgados de acordo com nossos atos; no entanto, Paulo deixa perfeitamente claro que as
boas obras não podem comprar a salvação porque a salvação não está à venda. Não tem
preço. É um presente incrível e sem preço oferecido em amor pela Graça e Misericórdia
divina.
“Pela Graça, você está recebendo algo maravilhoso que você não merece. E pela
misericórdia, você não está recebendo algo terrível [para pagar seu pecado] que você
merece. ”
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É por isso que é de grande importância que reconheçamos a Verdade sobre Jesus Cristo em
nossos corações. Seja batizado em nome de Cristo e do Espírito Santo. As escrituras são
muito claras sobre isso…
João 3:5, “Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da
água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus”.
Marcos 16:16, “Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será condenado”.
Atos 22:16, “E agora por que te deténs? Levanta-te, e batiza-te, e lava os teus pecados,
invocando o nome do Senhor”.
Como diz o ditado: Se você nasceu uma vez, você morre duas vezes. Se você nasceu duas
vezes, você só pode morrer uma vez!
A morte física não deve ser tão temida quanto a segunda morte para aqueles sem a graça de
Cristo.
Pois sozinhos estaríamos perdidos para sempre sem acessar a graça do Senhor.
UMA PALAVRA SOBRE PECADO E ARREPENDIMENTO
Falando sobre o pecado:
Todo pensamento e todo ato feito sem amor por nosso Criador ou falta de reverência pela
verdade é um pecado. Pois se tivéssemos profundo amor por Deus ou fé em Seu grande
amor por nós, estaríamos em um lugar profundamente seguro. Nós também
desenvolvemos uma grande reverência pela verdade e amor por todas as criaturas de Deus.
Todo lugar em nosso coração estaria preenchido e não haveria lugar para: orgulho, inveja,
ira, preguiça, avareza, luxúria ou glutonaria. A Vontade Divina, o amor divino, graça e paz
prevaleceria sobre tudo em nossas vidas.
Uma palavra sobre Arrependimento: No momento em que somos tocados pela Graça e
abraçamos o amor de Deus, no momento em que começamos a ver a Verdade e o amor por
trás de cada uma de Suas leis é também o momento em que estremecemos e descartamos
[não queremos] o Livre Arbítrio como os anjos fizeram. Nós aceitamos a vontade divina com
toda a nossa alma. Pois percebemos que devemos escolher entre os dois - podemos nos
afastar de amar a Deus ou podemos amar a Deus com todo o nosso ser. Nós não podemos
ter os dois. No momento em que escolhemos amar o Criador - nosso amado Pai, Deus Todo
Poderoso, uma luz constante de graça começa a fluir dentro de nossas vidas.
E é nessa luz de graça que acabamos nos olhando no espelho, através dessa luz magnífica do
amor, e percebemos quantas manchas temos em nossa alma. O arrependimento flui
naturalmente da alma por todo pensamento, palavra e ação que são contra o amor de Deus,
contra as criaturas de Deus - esses são arrependimento por pensamentos, palavras e ações
criadas pelo Livre Arbítrio e pela apostasia.
Mas o nosso mundo é um mundo engraçado. Somos tão rápidos em condenar qualquer um
que fale abertamente sobre pecado e arrependimento nos dias de hoje. Enquanto uma
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metade da humanidade se afasta, negando totalmente a existência do nosso Criador ou
pensando Nele como algum campo de energia sem forma; a outra metade sempre esteve
pronta para adorar todos os tipos de filosofias, gurus e entidades, exceto o Único e
Verdadeiro Deus - nosso Pai Todo-Poderoso, nosso amado Criador.
Torna-se evidente que, por causa do pecado original de apostasia, que foi transmitido em
um nível coletivo de alma, através de gerações de Adão e Eva; a humanidade mirou,
zombou, ridicularizou e até prejudicou os verdadeiros seguidores de Deus.
Mas para os crentes, no final deste caminho rochoso, finalmente, há clareza, há amor
divino, há paz profunda nesta vida uma vez que o Espírito Santo ou o Consolador venha
sobre nós. E a pessoa também tem um certo conhecimento da Verdade - de nosso lugar de
descanso final com nosso Senhor e vida eterna em Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Criador
do Céu e da Terra.
O SEGREDO PODEROSO PARA SUPERAR ILUSÕES SATÂNICAS
O mal é uma parte deste mundo. Desde o começo até o fim, o mal não sairá deste mundo.
Mas tudo o que você precisa fazer para pisar no mal é se afastar da ilusão. A única maneira
de fazer isso é aceitar a Vontade Divina, voltando-se para Jesus Cristo. E com Sua graça,
você não apenas terá o conforto de levar uma vida terrena guiada pelo Espírito Santo, mas
também terá paz no conhecimento da sua ida para o seu lar nos céus que Jesus tornou
possível para você depois que você partir da terra.
É importante lembrar que, embora a graça seja mais fácil de acessar do que antes, a ilusão
também está em toda parte. Esteja em guarda contra a ilusão.
Jesus conseguiu o que Ele pretendia realizar. Mas quando a Trindade Santíssima conseguiu
cumprir este plano mestre para resgatar a humanidade, Satanás não foi alguém que ficou
para trás. Para ser franco, ele aumentou seu jogo também.
As ilusões tornaram-se muito mais fortes e mais realistas. Tanto é assim que a verdade é
mais elusiva nos dias de hoje.
Começou com a infiltração satânica dentro das Igrejas - as mesmas casas que guardavam a
Verdade. Vários historiadores e teólogos da Igreja começaram a alegar que não poderíamos
tomar o que foi dado na Bíblia no sentido 'literal'.
Coisas como: O inferno não é um lugar real, já que Deus é todo amor, Ele nunca poderia
criar um lugar tão horrível para a humanidade. É verdade? Ele criou para Satanás e seus
anjos caídos. Não é culpa dele se você escolher as ilusões de Satanás sobre o amor de Deus.
Mas alegar que o inferno não é um lugar real não é apenas escrituralmente incorreto, mas
até mesmo outras pesquisas como o livro de Enoque deveria convencê-lo de que o Inferno é
um lugar muito real.
E então, é claro, eles começaram a dizer que seres como Satanás e Arcanjos são "artifícios
literários" usados para fazer um ponto na Bíblia. Novamente, voltar ao básico da Palavra do
Senhor prova que isso é uma absoluta mentira. E nossa própria experiência humana prova
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que o mal sobrenatural é uma realidade tangível em nosso mundo. Como é graça
sobrenatural sob fogo.
Essas ilusões começaram a se enraizar e depois de um tempo, não demorou muito para as
pessoas começarem a pensar - se o inferno é um lugar fictício e Satanás foi criado pelos
autores patriarcais da Bíblia, para assustar as pessoas a seguirem seu Deus, talvez a parte de
Deus na Bíblia também não é verdadeira!
Chegou ao ponto em que, depois que a verdade básica sobre Deus foi tirada do caminho,
até mesmo os filhos de Deus não sabem mais no que acreditar e no que não acreditar sobre
a verdade, sobre a Bíblia, sobre sua Igreja ou sobre sua alma.
Quando os pastores se transformam em lobos, as ovelhas se espalham por todo o lugar em
busca de algo "novo" para acreditar, para seguir. Daí a teosofia, alienígenas, 5D, Ascensão,
Atlântida, Lemúria, adoração de ídolos, yoga de serpentes demoníacas e meditação,
trabalhando com entidades cristalinas, tarô, feitiçaria, mediunidade e entidades de
canalização etc., etc., a lista continua. Eles todos parecem ser alternativas muito mais
interessantes e fáceis de acreditar.
A Palavra de Deus nos diz onde os adoradores de ídolos e os praticantes de ocultismo, todos
terminarão em termos incertos …
Gálatas 5:20-21, “I dolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas,
dissensões, heresias,
Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais
vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas n
 ão herdarão o reino
de Deus” .
Apocalipse 9:20-21, “E os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se
arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, e os ídolos de
ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir,
nem andar.
E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua
fornicação, nem dos seus furtos”.
Apocalipse 21:8, “Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos
homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os
mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre; o que é a segunda
morte”.
Apesar do conhecimento da Palavra de Deus dada livremente a nós, as legiões satânicas
continuam a criar e gerar uma diáspora de mentiras e ilusões para nos levar à segunda
morte. Uma morte que excede em muito uma morte física. Um lugar de eterna escuridão e
tormento. Pois é realmente um reino sujo e horrível de degradação e escuridão profunda e
humilhante - desprovido da presença de Deus e, portanto, desprovido de todos os dons de
Deus que nós tomamos como garantidos - luz, bondade, amor, humor, felicidade, força,
coragem e esperança.
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Este é um preço bem terrível para pagar por um período curto de vida, afastando-se do
amor de Deus e indo contra as Suas leis; seja pelo ateísmo, pelos pecados contra a
humanidade, ou adorando entidades e ídolos, praticando as artes das trevas como feitiçaria
e magia negra deste reino infernal pelas suas promessas de riqueza ou poder nesse mundo
temporário.
Lembre-se disso bem; Deus não envia ninguém para o inferno ou para o Lago de Fogo, por
causa de Sua ira, como a maioria dos teólogos quer que acreditemos. A verdade é que Ele
observa com tremenda tristeza quando você O rejeita - rejeitando o sacrifício de Seu Filho
amado e Suas leis de vida e amor; você rejeita Ele e está destinado a ir ao reino criado para
Satanás e seus anjos caídos por sua própria escolha. Pois é realmente sua escolha. Ele te
presenteou tanto com a Vontade Divina quanto o Livre Arbítrio.
Tudo o que se pode acrescentar aqui é que, se você não tomar o que é dado na Palavra de
Deus como a verdade literal, descobrirá por si mesmo, mais cedo ou mais tarde, quando
chegar a esse reino de trevas e por sua própria escolha. Através de seus próprios
pensamentos, palavras e ações em sua vida, você pode rejeitar a Deus e o sacrifício de Seu
Filho, rejeitando as Suas leis justas e belas de amor e vida.
E quando você estiver lá, não haverá mudança de coração. A essa altura, será tarde demais
para qualquer tipo de arrependimento.
VOCÊ ESTÁ DISPOSTO A TER ESSA CHANCE?
Porque a verdade é que o pecado sem arrependimento irá levá-lo até lá. Assim como o
ateísmo e a apostasia.
Quanto a todas as práticas ocultistas, incluindo a feitiçaria, o vodu, a ioga da serpente, a
magia negra, a adoração do diabo e as menores, como adivinhação, tarô, prancheta,
mediunidade, entre outras, podem levá-lo a um lugar onde possa ter poder temporário e ter
mais capacidade mental em nosso mundo. Mas a verdade final é que o transportará
diretamente para um destino totalmente diferente daquele que você imaginou. Para a
eternidade.
Qual eternidade? Trevas!
Porque uma vez que passamos da existência terrena, passamos de um tempo para a
intemporalidade. Claramente, será como a eternidade, pois o conceito de tempo não existe
além do nosso plano físico de existência.
A mensagem é clara - há uma escolha que você pode fazer. Mas apenas "você" tem o poder
de escolher. Pois ninguém pode tirar o Livre Arbítrio de você - nem mesmo o próprio Deus.
Porque Deus nunca foi conhecido por quebrar o Seu próprio decreto e anular o Livre
Arbítrio de qualquer criatura individual.
Então escolha sabiamente. Escolha Deus. Escolha a Vontade Divina. Não se afaste Dele
porque Ele te ama. Ele criou você. Ele, hoje, está chegando até você. E Ele é o verdadeiro
doador de todo presente valioso neste mundo e no próximo - amor, luz, bondade,
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felicidade, pureza, beleza, riso, generosidade e todas as coisas boas que você experimenta
neste mundo.
Como mencionei antes, nosso Deus não é um ditador. Você tem a total liberdade de
escolher afastar-se Dele e de todos os Seus dons. Você tem a liberdade total de negar a
própria existência. Mas lembre-se de que, porque Ele não é um ditador, Ele não forçará
você ir para casa ou Seu reino de amor e luz com Ele depois que você passou da existência
terrena. Ele permite que todos possam ir para o reino [bom ou ruim] de sua própria escolha.
A ilusão satânica está em toda parte e suas legiões criarão mais e maiores ilusões no fim dos
tempos - tudo e qualquer coisa que manterá a humanidade longe da verdade sobre quem
elas realmente são e a quantidade de Graça Divina que as pessoas têm acesso.
Não é surpresa como eles atacam violentamente as duas verdades mais poderosas sobre o
pecado e o arrependimento que podem literalmente salvar a humanidade. Eles começam a
dizer às pessoas que o pecado não é um problema.
Afinal, o pecado é uma idéia tão "ultrapassada". O que antes era pecado não é mais
considerado pecado. E se você não acha que o pecado é um problema, também não há
razão para o arrependimento, não é mesmo?
Então a verdade sobre o pecado e arrependimento foi tirada do caminho.
E o homem se tornou mais vulnerável do que nunca.
O reflexo disso é claramente visível em todo o mundo. Há um aumento inacreditável em
violência repugnante, ataques terroristas, crimes horríveis contra crianças, promiscuidade
sexual não natural, dependência de drogas, doença mental e depressão. Comportamento
demoníaco está aumentando como nunca antes.
Porque a verdade que é a Palavra de Deus traz paz à nossa mente e age como um remédio
para a nossa alma foi lançada nas águas.
Unidades familiares estão desmoronando globalmente. É tão divertido que agora você pode
cometer adultério o quanto quiser, abandonar a sua casa e filhos, viver em pecado, ter
vários parceiros sexuais e não há problema. As crianças vão sofrer, mas isso deve ser o azar
deles, não é verdade?
Afinal, a filosofia da Era Nova nos diz que as crianças "escolhem" seus pais antes do
nascimento para viver o "karma" da própria vida. Portanto, não é sua culpa, mesmo que
você cause danos incalculáveis às vidas jovens inocentes nas quais você trouxe para esse
mundo. Pára, o que está certo sobre isso, novamente?
As pessoas acham que não precisam mais se arrepender de seus pecados contra as leis de
Deus ou outras ações erradas. Nem precisam se arrepender de suas transgressões. Porque,
para eles, não existe Deus, embora haja um saco sem fundo que alguns chamam de
Universo. O 'universo' lhe dará todos os seus desejos e necessidades materiais e sociais,
desde que você visualize e se concentre nele por tempo suficiente.
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Não interessa como você se comporta, sinta-se bem consigo mesmo. Se você não fizer isso,
o universo não vai lhe dar nada. Interessante.
E continuando nesse raciocínio lógico carnal e falso…
quando sua consciência começar a incomodar você e o deixar desconfortável porque as
mentiras têm essa tendência, tem sempre alguma coisa que você pode fazer para se sentir
melhor: se associa a um grupo de gente nova e radiante ou faça yoga e meditação e
alcançará um estado mais elevado de paz na consciência. Quão conveniente, não?
E não se esqueça das filosofias da Era Nova que dizem que VOCÊ é Deus em forma humana.
Muito bom mesmo para um bando de não arrependidos e inexperientes como nós, que
agora estão livres para viver nossas vidas fazendo o que quisermos, comportando-nos como
quisermos, cometendo todos os pecados do livro com a filosofia de que nós mesmo somos
Deuses.
Uma pergunta simples que todos da Era Nova podem perguntar: - se você acredita que é
Deus, ou que você representa a consciência cósmica, para quem você vai quando sua vida
começa a ir para o lado errado? Quando as coisas começam a se desfazer? Sem a graça de
Deus, Sua Palavra ou a armadura da proteção de Deus, você saberá. É apenas uma questão
de tempo, especialmente agora que o fim dos tempos está chegando.
Idéias ocultas e da Era Nova são tão impetuosas a ponto de serem magneticamente
intoxicantes, assim como os alucinógenos e as drogas que alteram a mente. Até que alguém
perceba um padrão repetitivo que nenhuma dessas coisas traz uma paz duradoura, porque
no fundo da gente percebemos a gente percebe que algo está terrivelmente errado em
relação a toda essa Era Nova e como eles agem e pensam.
Mas até que tal realização ocorra em massa - Satanás e suas legiões têm um trabalho
confortável. Não é difícil convencer as pessoas a acreditar no que elas prefeririam ouvir. Um
pacote de mentiras suaves para os ouvidos e que levará alguém para o caminho do jardim
que no final dele tem despenhadeiro direto para baixo - para os reinos hiperdimensionais de
escuridão.
Mas nós temos poder. Hoje mesmo, podemos usar esse poder para mudar tudo em nossas
vidas em um momento de entendimento. Ao chegar ao Senhor, entregamos na Sua Palavra
e permitimos que a bênção da Sua Verdade volte às nossas vidas.
Porque reconhecemos a verdade e uma vez que você age nessa a verdade, e começa a
seguir as leis de Deus, você se sentirá bem dentro de si. E somente a verdade tem o poder
de lhe trazer paz e que nenhuma quantidade de mentiras substituirá. Somente a verdade
poderá, poderosamente, iluminá-lo e a névoa que cobre a ilusão se levantará e sua visão
será restaurada.
Comece a ler a Bíblia. Mergulhe na Palavra de Deus e lute pelo que você perdeu através da
ilusão. Lute pela sua verdadeira divindade. Está na hora. Recupere sua justiça das garras que
os anjos caídos tiraram de você com mentiras.
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A guerra dos mundos está acontecendo. É um campo de batalha em nosso planeta. E
Satanás tem a mão direita agora [até seu tempo determinado dado a ele].
Isso é uma fonte de tremenda tristeza para nosso Pai divino, especialmente no fim dos
tempos, porque muitas almas ainda estão perdidas, apesar de terem acesso a essa Graça
que pode nos libertar para sempre.
A humanidade ainda está presa nos truques de Satanás como as guerras, rebelião,
violência, ódio e todo tipo de ilusões malignas. E tudo está piorando no fim dos tempos, à
medida que Satanás e suas legiões lutam com unhas e dentes para se apegarem às almas
que eles sabem que a qualquer momento eles podem ser libertados.
Em seu pânico, eles usam a ilusão, a apostasia e o ateísmo como suas principais armas em
todo o mundo. E o homem, em massa, cai nessas coisas. Onde está a nossa inteligência
quando mais precisamos?
O fim dos tempos está aqui. Sim, este mundo é uma bagunça. E isso só vai piorar. Mas nós
temos uma cláusula de escape em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e uma promessa
gloriosa de uma saída segura para a Terra Nova que Ele construiu para nós.
O resto depende do que você fará com seu Livre Arbítrio. E se você, hoje, optar e abraçar a
amor de Cristo, há uma oração simples que você pode orar e que aumentará suas chances
instantaneamente; e mudará para sempre o seu destino eterno de onde você finalmente
chegará …
“Deus, nosso Pai, eu acredito que no Seu infinito amor, o Senhor nos criou. Por milhares
maneiras, eu tenho evitado o Seu amor. Eu me arrependo de todos e cada um dos meus
pecados. Por favor, me perdoe. Obrigado por enviar o seu filho para morrer por mim, para
me salvar da morte eterna. Eu escolho, neste dia, entrar e renovar minha aliança com o
Senhor e colocar Jesus no centro do meu coração. Eu me rendo a Ele como Senhor sobre toda
a minha vida. Peço-lhe agora para inundar a minha alma com o dom do Espírito Santo, para
que a minha vida seja transformada. Que meu nome seja escrito hoje no Livro da Vida do
Cordeiro. Dá-me a graça e a coragem de viver como discípulo na Sua Igreja pelo resto dos
meus dias. Amém.”
VAMOS COLOCAR A ARMADURA DE DEUS (Efésios 6)
Vamos olhar para cima e ficarmos atentos a todos os momentos para a nossa redenção.
Vamos retornar vitoriosos ao nosso verdadeiro lar onde a suprema felicidade, luz e amor
divino reinam supremos.
Vamos recuperar nossa verdadeira glória em nosso Senhor Jesus Cristo e nosso amado Pai Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.
Vamos proclamar para este mundo, “eu não busco glória ou enfeite neste mundo
temporário dos homens. Mas, o que eu busco, somente meu Pai pode me dar. Pois na casa
do meu Pai há muitas mansões”.
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E, finalmente vamos declarar para Ele, “Pai Amado, estou voltando para casa para o Senhor.
Mantenha pronta minha mansão. Estou pronto para pegar o meu lugar no céu”.
Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo!
A PONTE HIPERDIMENSIONAL
Aqui está um conjunto de imagens gloriosas que foram dadas para nós pelo Espírito Santo
como um ilustração de como a ponte hiperdimensional para o outro lado se parece. Isso me
lembra da escada de Jacob ou da escada para o céu. A terceira foto nos mostra o que parece
ser uma Carruagem de Fogo acima do Sol - me lembra da Carruagem de Elias.

Um anjo mostrando o caminho.
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Você consegue ver os anjos e santos subindo?

Uma carruagem de fogo acima do Sol
Essas imagens ou vislumbres de seres e espaços hiperdimensionais foram tomadas dentro
de nossa própria realidade.
As imagens falam milhares de palavras por si mesmas, então não há necessidade de
adicionar nada aqui.
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Em uma palavra de despedida, eu gostaria de compartilhar uma descrição mais detalhada
das visões abertas que foram dadas a nós, então eu criei um canal do youtube sob o meu
nome - Pearl Kolleri, seja qual for o tempo que ainda temos nesse planeta. Por favor, visite e
veja o vídeo que eu fiz sobre o fim dos tempos.
Eu oro para que você pesquise mais por conta própria e tire um tempo para ler a Bíblia
todos os dias - este maravilhoso livro dourado de luz e verdade que nos foi oferecido a
partir de uma dimensão muito maior.
E para aqueles de vocês que são novos na Bíblia, eu oro para que seus olhos e ouvidos
estejam abertos para o que o Espírito Santo está mostrando e dizendo a você. Como
milhões de outras pessoas ao redor do mundo, eu recebo novas mensagens e
entendimentos das mesmas passagens toda vez que eu releio eles, apesar de eu ter lido
eles tantas vezes e, espero, que você também os leia! Esta é uma das razões das quais eu
realmente acredito que a Bíblia é um livro holográfico de uma dimensão muito maior.
E eu oro para que o Espírito Santo nos conceda toda a sabedoria para nos ajudar na
caminhada para o outro lado, da Terra Antiga para a Terra Nova brilhante.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém.
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