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Sob a Luz da Profecia   

Por Stewart C. Best 

Estão acontecendo tantas coisas em nosso planeta e em 
nossa vizinhança cósmica, que é muito difícil 

acompanhar a tudo. Enormes terremotos, alterações climáticas 
cada vez mais acentuadas, grandes inundações, 

nevascas e deslizamentos de terra, tornam evidente  
o fato de havermos entrado fase prevista por Cristo  

como PRINCIPIO DAS DORES. No topo disso tudo,  
podemos observar mudanças em todos os planetas 

do sistema solar. E quanto ao Sol, temos 
mais e mais artigos científicos sendo publicados sobre o ciclo 24. 

 Será que eles mostram realmente o que esta por vir? 
 

 
 

Tempestades Solares Podem Gerar o 
Próximo Katrina 

por Jon Hamilton 
26 de Fevereiro, 2010 Bob Martinson/AP 

 

"Uma grande tempestade solar poderia deixar milhões de 
pessoas em todo o mundo sem eletricidade, 

água corrente e serviços de telefonia dizem fontes oficiais do governo. 
Essa foi a conclusão após uma reunião para estudar 

o que poderia acontecer hoje, se a Terra 
 fosse atingida por um tempestade solar tão intensa quanto as que 

ocorreram em 1921 e 1859." 
 

Na verdade, uma grande CME (ejeção de massa coronal) 
direcionada para a Terra, poderia destruir 

a civilização global. E não há nada que 
a humanidade possa fazer. A questão é por que a preocupação com isso agora? 

Ocorre que existem muitas e terríveis advertências 
provenientes da comunidade científica, sobre o Ciclo Solar 24. 
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Além disso, já a muitos anos atrás pudemos verificar a relação existente entre a 
atividade solar e os ciclos de tempo referidos na Bíblia Sagrada.  

Hoje, investigações sobre os mesmos Ciclos de Tempo,  
 nos dão quase absoluta certeza de que o 
Ciclo Solar 24 é o ciclo que irá destruir 

a civilização conhecida. 
 

Para refrescar nossa memória, observemos que o Livro de 
Isaías prediz uma enorme alteração Solar, uma 

mudança tão tremenda que destruiria todo o sistema global 
conhecido e enviaria a humanidade de volta à Idade da Pedra.  

Isto é, os que eventualmente sobrevivessem a isso tudo. Provavelmente estaríamos   
diante de um fenômeno conhecido como “super-nova”, A Profecia diz que 

o Sol se torna SETE VEZES MAIS BRILHANTE do que é 
hoje, e que a humanidade é literalmente queimada (Isaias 30:26). 

 
Antes desse tempo, logicamente, o Sol 
terá um período com sinais de alerta 

reconhecidos pelo Povo do Senhor e comunidade científica 
mundial que não tem explicação para tal 

comportamento anômalo. A população em geral nada percebe.  
Poucos tem conhecimento da relação entre esses fenômenos, 

  a nação de ISRAEL e o desígnio do Senhor, quanto ao 
tempo de vida da humanidade - 120 anos (Genesis 6:3).   

Essa mesma profecia pode ser aplicada em dois níveis. O primeiro deles, 
referente a um espaço de tempo de 120 Jubileus, onde teríamos:  

120X50 = 6000 anos. O segundo, uma profecia para Israel 
anos mais tarde, um período LITERAL de 120 anos  

principiando em 1897, ano em que o Congresso Sionista 
se reuniu para definir o moderno Estado de 

Israel e terminando 2017!   
 

Existem múltiplos ciclos de 120 anos, todos baseados 
em datas importantes relativas à formação do Estado de Israel,  

uma perfeição absoluta que desafia a lógica e comprova claramente,  
a ação da Mão Divina por trás de tudo o que envolve os  

acontecimentos dos últimos dias.  
A partir de 2010, estaremos vivendo um tempo 

repleto de fenômenos anormais visíveis 
 no céu, no sol, a lua, e nas estrelas, 

 terremotos e atividade vulcânica, juntamente com 
grandes alterações climáticas.  
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Tudo converge de forma perfeita, obedecendo a agenda de Deus,  
embora o mundo científico esteja profundamente mergulhado 

na incredulidade e confusão, uma vez que não pode 
compreender ou aceitar a Ação de Deus  por trás dos movimentos Universais. 

 
Observatório de Dinâmica Solar: 

Missão 'Sol Variavel'  
Autor: Dr. Tony Phillips | Credito: 

Science@NASA 

“5 de fevereiro, 2010: 
Há alguns anos, uma idéia pouco ortodoxa 

que tem ganho credibilidade entre os 
astrônomos, contradiz os ensinamentos conhecidos 

e perturba os observadores, pensadores e 
especialmente os climatologistas: 

"O sol", explica Lika Guhathakurta dos 
Quartéis da NASA em Washington DC, 

"É uma estrela variável" 
 

Com base nisso, o Sol que conhecemos não passa de uma limitação do 
olho humano. Modernos telescópios e sondas espaciais penetraram  

o seu clarão ofuscante constatando um turbilhão imprevisível.  
Labaredas Solares explodem com o poder de um bilhão de 

bombas atômicas. Nuvens de gás magnetizado (CMEs) grandes  
o suficiente para engolir os planetas, irrompem da  

superfície estelar. Enormes crateras em sua atmosfera vomitam 
milhares de poderosíssimas rajadas de vento solar. 
Tudo isso, no espaço de apenas um dia terrestre. 

 
 

Durante longos períodos de décadas de séculos, a atividade solar  
tem aumentado e diminuído num ritmo complexo e  

ainda não resolvido pelos investigadores. O ciclo rastreador geralmente utilizado 
 é de 11 anos, descritos em muitos textos como tão regular quanto um relógio.  

Na verdade, algo que atua como uma "mente independente". 
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Assim, logicamente não haverá tempo para se tentar compreender um repentino  

escurecimento ou uma dramática intensificação da luz solar. Aqueles que ainda não 
souberem o que é pavor, terão tempo apenas para conhecê-lo. 

Seria maravilhoso se o Senhor retirasse seu povo daqui,  
antes dessa terrível ocorrência. 

 
Consideremos por exemplo esta nota de Imprensa:  

"A NASA está dando inicio a  uma de suas mais ambiciosas 
missões na tentativa de desvendar os segredos do Sol. 

O Observatório de Dinâmica Solar (SDO), 
irá passar cinco anos em órbita, tentando descobrir os 

causas da extrema atividade solar, como manchas,  
 ventos e erupções solares. 

Cientistas estão cientes já a algum tempo de que alguns 
desses distúrbios produzem perigosos raios-x,  

partículas e campos magnéticos que podem prejudicar  
os sinais de comunicação de aeronaves e 
sistemas de navegação da Terra."- NASA 

 
SDO OBSERVA ERUPÇÃO 

MASSIVA 
(NASA) 27 de Abril, 2010: 

Na semana passada, cientistas trabalhando 
com o novo Observatório de Dinâmicas Solares da NASA  

(SDO), divulgaram os mais impressionantes filmes  
já vistos. "O SDO observou uma erupção massiva,  

 uma das maiores do ano" declarou Lika 
Guhathakurta da sede da NASA em Washington DC. 

"Os filmes não são apenas dramáticos, mas podem ser  
o esclarecimento de mistérios de longa data quanto à física solar". 
Karel Schrijver e Lockheed Martindo do Lab. de  Astrofísica Solar  

estão conduzindo a análise."Pudemos ver bilhões de toneladas de plasma 
magnetizado explodindo no espaço, enquanto restos da explosão 

caiam de volta rumo à superfície solar." 

 
Estamos no inicio do Ciclo Solar 24, e isso não traz  

boas perspectivas para o tempo em que nos aproximarmos do seu ápice 
que devera ocorrer entre 2012 e 2016, já que tivemos um início tardio, 

com solar mínimo excessivamente  tranqüilo. 
O Tempo Universal assim como na Terra é 

controlado pelo Senhor, tudo perfeitamente organizado em  
ciclos. Nada é por "acidente". Pode parecer  

aleatório, mas o Criador controla todas as coisas. Diretamente 
 ou através do que conhecemos como Vontade Permissiva 

É importante considerar  
a existência de uma longa demora, até que fatos 

cientificamente comprovados 
sejam conhecidos PUBLICAMENTE. 
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O atual comportamento anômalo do Sol tem uma justa causa,  
se nossa investigação cronológica estiver correta.  

 Podemos concluir facilmente, que Israel é de fato o 
centro controlador de tempo na Terra, tanto na época atual quanto no passado.  
Considerando o primeiro Congresso judeu para o estabelecimento do Estado de 

Israel em 1897 e a determinação de 120 anos para a humanidade (Gen.6 -3), 
tudo isso relacionado com as datas importantes para 
a  formação do Estado Judeu,  teríamos o Último Dia  

no espaço de tempo contido entre 2017-2018.  
 

 O SOL E A INVERSÃO POLAR  
APARENTEMENTE RELACIONADOS 

 

No livro de Isaías capítulo 30 encontramos registros 
que nos ajudam a entender as implicações do Ciclo 24 

e seu início tardio.  
 

25- Em todo monte alto e em todo outeiro elevado haverá ribeiros 
e correntes de águas, no dia da grande matança 

quando caírem as torres. 
26- A luz da Lua será como a do Sol, e a do Sol sete vezes maior, 

como a luz de sete dias, no dia em que o Senhor  
atar a ferida do seu povo e curar a chaga 

do golpe que Ele deu. 
27- Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, 

no meio de espessas nuvens; os seus lábios estão cheios 
de indignação, e a sua língua é como fogo devorador.   

 
 

Existem vários detalhes nesses versículos que devem ser observados cautelosamente  
para que possamos compreender a ligação entre o Sol, um futuro deslocamento  

dos pólos da Terra e o Destruidor. Vemos que ribeiros e correntes de águas estarão em 
todo o outeiro elevado (montanhas), no dia da grande matança. 

Esta é obviamente uma referência ao final de nossa aldeia global, 
quando a humanidade estará quase totalmente exterminada. Como rios e correntes de 

águas poderão estar nas montanhas? Em Isaias 24 temos mais detalhes: 
 

1- Eis que o Senhor vai devastar e desolar a Terra, 
vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar  

os moradores. 
 

Nessa passagem temos características compatíveis com um  
DESLOCAMENTO DOS PÓLOS DO PLANETA, uma real 

e literal inversão dos pólos. Algo extremamente violento e aparentemente 
muito rápido. Os oceanos então não permanecem em seus leitos, mas com gigantes 

tsunamis encobre os continentes que conhecemos hoje, destruindo tudo em seu 
caminho. 
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A capa do filme 2012 lançado recentemente,  

oferece uma ilustração muito 
precisa segundo as Escrituras. 

 

 
 
 

O local onde estivermos naquele dia, indubitavelmente  
irá determinar o que deveremos enfrentar.  

Observemos com atenção a frase: "quando caírem as torres",   
certamente uma referência às nossas grandes cidades, onde estão  

localizados os grandes arranha-céus. A frase no plural é perfeitamente 
compatível com a devastação citada no versículo anterior (Is. 24-1) 

 Assim, temos um terrível cenário  
onde todas as grandes cidades estarão 

 totalmente destruídas, praticamente nada restará,   
no dia da grande matança. 

 
Monstruosos tsunamis, com vários quilômetros de altura 

 rugido sobre as cidades e as grandes montanhas,  
 varrendo a civilização juntamente com suas grande obras. 

 
Neste mesmo contexto, lemos que a lua brilha                                                                                                                             

com a mesma intensidade do Sol e que O SOL, TEM UM FULGOR 
 SETE VEZES MAIOR, fica também registrado o tempo em que este evento 

terá lugar - quando o Senhor ATAR A FERIDA (A SEPARAÇÃO) 
DE SEU POVO. O momento final, 

quando Israel é definitivamente Liberto. 
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(Isaias 24: 4-6)     
A Terra pranteia e se murcha; o Mundo enfraquece 
e se murcha; enlanguescem os mais altos os mais 

altos do povo da Terra. 5 –Na verdade, a Terra esta contaminada 
por causa de seus moradores, porquanto transgridem as Leis, 

violam os Estatutos e quebram a Aliança Eterna. 6 –Por isso, a maldição 
consome a Terra, e os que habitam nela se tornam culpados; por isso, 
serão queimados os moradores da Terra, e poucos homens restarão.  

  
Ao estudarmos mais profundamente  

esses horríveis acontecimentos, encontramos também 
detalhes sobre sua cronologia. Verificamos, por exemplo, que 

MUITOS SERÃO CONSUMIDOS NUM TERRÍVEL INCÊNDIO, que ocorrerá 
 antes do DIA DA GRANDE MATANÇA, quando os poucos 

sobrevivente estarão diante dos horrores  
de uma literal INVERSÃO POLAR. 

 
Vivemos em um tempo em que se observarão mais e mais anomalias  

solares características do fenômeno "super-nova". 
É importante considerar o recente e desesperado interesse  

da ciência pelos mistérios que envolvem essa Criatura de Deus à  
qual denominamos "Sol". Incontáveis bilhões são gastos  

no envio sondas para monitorar e registrar cada 
vez mais de perto. Curiosamente vivemos o momento  

citado por uma antiga Profecia dos  
Povos Indígenas Americanos:  

“Quando o homem começar a desvendar os segredos 
do Sol, VIRÁ O FIM”. 

 
 O Major do Exercito dos Estados Unidos Edward A. Dames, 

mestre e criador da "Visão Remota", uma técnica conhecida mundialmente 
através da qual entre outras coisas, é possível visualizar objetos e acontecimentos  

a longa distância, em uma de suas famosas experiências denominada     
 KILL SHOT,  observou um corpo celeste, que ele classificou como 

"muito grande" aproximando-se da Terra e 
causando um desproporcional aumento da atividade solar e através 

de uma excepcional conjunção (lua/terra/sol), gerar   
enormes Ejeções de Massa Coronal (CME) direcinadas para a Terra.  

De qualquer forma, a grande mídia tem insistido no fato de que o 
ciclo solar 24 pode ser a causa de grandes problemas para a 

humanidade. Nós concordamos e já em 1998 tínhamos  
projeções para o ciclo solar 24 e o desenvolvimento das anomalias decorrentes.  

Existem muitos artigos científicos sobre o longo e silencioso mínimo solar 
 e outras anomalias estranhas desse ciclo. 
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“Planeta Terra a Mercê de 
um Sol Agitado” 

 3 de fevereiro, 2010 
UK Times 

 
"Em 19 de janeiro uma grande explosão de luz e 

energia emergiu a partir da superfície Solar, 
 o equivalente a milhões de bombas atômicas 

 detonadas simultaneamente. Este evento, 
denominado erupção solar classe-M, foi 

seguido por mais quatro rajadas de 
 magnitude crescente emanadas da mesmo 

fonte - uma mancha solar. 
Erupções solares muito poderosas, podem 

causar estragos nas redes de eletricidade da Terra 
e interferir em equipamentos GPS.  

Acredita-se que atividade solar pode afetar o clima do mundo. 
Essas erupções recentes anunciam o início 
de um aumento na atividade solar, que deve 
ter seu pico, no Verão de 2013 no âmbito do 

do ciclo solar número 24... 
Considerando o fato de que a variação Solar pode causar 

diferença de 1,4 watts para cada  
metro quadrado na Terra, um estudo aprofundado 
da atividade solar pode ser muito importante para  

a compreensão das alterações climáticas em nosso planeta.   
 Assim, em 09 de fevereiro, a NASA está 

planejando o lançamento do Observatório de Dinâmicas Solares 
para colher dados de importância sem precedentes 

sobre o que está acontecendo com o Sol. 
O novo observatório fornecerá imagens 

a cada 10 segundos por cinco anos, proporcionando uma 
uma visão praticamente contínua da atividade Solar. 

 Para manter-se em contacto com a 
estação em terra, no Novo México,  
possibilitando visão ininterrupta do 

Sol, sua órbita foi traçada  na 
figura incomum de um oito no espaço. Os 

dados transmitidos equivalem  
a uma descarga de meio milhão de canções por dia  

através do iTunes. 
Com tantos telescópios apontando para  

os confins do Universo, 
é no mínimo estranho que só agora resolvamos obter uma 

visão mais detalhada da estrela mais próxima..." 
 

Por que agora? Acreditamos que Gordon 
Michael Scallion já nos deu a resposta a algum 

tempo atrás - a “elite mundial” tem conhecimento do que está 
por vir e por isso esta se preparando para sobreviver,  

evidentemente com o dinheiro do contribuinte. 
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-INDÍCIOS DE QUE OS GOVERNOS DO MUNDO TÊM CONHECIMENTO DO QUE ESTA POR VIR- 

 
 

1. A CIA está esta sendo deslocada para Denver, longe da área costeira. 
2. A NSA também está se afastando do litoral para regiões interioranas.  

3. O Vaticano está mudando sua biblioteca para locais de maior altitude também no interior. 
4. A Noruega mantém instalações com informações sobre nossa espécie, para o caso de extinção 

(Global Seed Vault) com a contribuição de todas as nações do mundo. 
    

 
 

5. A grande biblioteca central da Inglaterra teve todo seu acervo movido para "Minas de sal". 
6. Grandes instalações subterrâneas têm sido construídas ao redor do mundo, 

obviamente considerando futuras catástrofes.  

 
 
 

Ainda existe um acréscimo a esses 
importantes acontecimentos já mencionados: 

O DESTRUIDOR. 
Em Jeremias 25, lemos sobre um ruído terrível, ouvido  

em todo o planeta. Vários outros registros, ancestrais se referem a um “destruidor” 
seguido de um ruído tão poderoso a ponto de provocar insanidade. 

 
30 –Tu, pois, lhes profetizarás todas estas palavras e lhes dirás:  

O Senhor lá do alto rugirá e da sua santa morada fará 
ouvir sua vós; rugirá fortemente contra sua malhada, com brados contra 

todos os moradores da terra, como o eia! Dos que pisam as uvas. 
31 –Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o 

Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo 
contra toda carne; os perversos entregará à espada, diz o Senhor. 

32 –Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que o mal passa de nação 
para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra.   
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No Livro de Kolbrin, uma antologia secular  
de 3600 anos, tendo sua  primeira parte  

 escrita por volta da mesma época do  
Antigo Testamento, um vislumbre da mentalidade Egípcia 
 da época da construção das pirâmides, encontramos essa  

curiosa profecia: 
"O povo será tomado pela loucura.  

ouvirão a trombeta e o grito de guerra do 
DESTRUIDOR e buscarão refúgio nas 

cavernas na terra. O Terror irá devorar seus  
 corações e a coragem fluirá 

deles como a água de um jarro partido 
 Eles serão devorados pelas chamas 

da ira e consumidos pela 
sopro do destruidor."  

 
 

No Livro do Apocalipse capitulo 6º, encontramos referencias a algo muito 
parecido em outras palavras: 

12 –Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. 
O sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue, 13 –as estrelas do 

céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair 
seus figos verdes, 14 –e o céu recolheu-se como um pergaminho quando 

se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos de seu lugar. 15 –Os reis da terra, 
os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam 

nas cavernas e nos penhascos dos montes 16 –e disseram aos montes e aos rochedos:  
Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono 

e da ira do Cordeiro, 17 –porque chegou o grande Dia da ira deles; e quem 
é que pode suster-se?        

   
Segundo o que foi concluído pelos estudiosos do assunto, o 

DESTRUIDOR é provavelmente uma “estrela anã marrom” 
 que circunda o Sol,  uma espécie de sistema binário de estrelas  

(o tipo mais comum encontrado no Universo). Esse Sol Escuro, viaja 
pelo Universo acompanhado por um grupo de planetas, cometas  

asteróides e outros detritos espaciais capturados por seu campo magnético.  
Não sabemos o quanto esses objetos podem se aproximar da Terra enquanto 

esse segundo sistema se move através do sistema solar. 
Existem registros ancestrais do que seriam impactos diretos de 

cometas ou asteróides durante duas passagens conhecidas 
 do Destruidor, bem como grandes 

chuvas de meteoros. 
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Space Weather 
Março 9, 2010 

"FILAMENTO ESCURO: o Observatório Solar e 
Heliosférico (SOHO), fez o acompanhamento de um 

filamento magnético escuro ondulado sobre parte nordeste 
do sol. O enorme filamento cheio de plasma esteve 
notavelmente estável desde que a SOHO o avistou 

em 5 de março. No entanto, filamentos como este já 
foram observados em colapso. Quando isso ocorre e 

atinge a superfície da estrela, o impacto pode produzir 
uma gigantesca labareda Hyder flare" 

 

O Sol se torna cada vez mais anômalo à medida que mergulhamos no Ciclo 24.  

  

Tsunami Solar  

Paula Rothman info-online 06/08/2010 

A imagem acima mostra, em ultravioleta, a explosão de atividades registrada no dia 1º de agosto 
2010. A imagem foi feita pelo Observatório de Dinâmica Solar e mostra labaredas classe C3 (a 
área branca, acima, à esquerda). 

A foto em ultravioleta revela também um tsunami solar (estruturas onduladas acima, à direita), 
múltiplos filamentos de magnetismo saindo da superfície, trepidações da corona solar e emissões 

de rádio - entre outros indícios de atividades. A análise da NASA mostra o hemisfério norte do 
Sol em meio à uma erupção. Para se ter uma idéia da extensão do fenômeno, o campo magnético 

da Terra ainda está reverberando pelo impacto da nuvem de plasma emitida pelo astro. Ela 
chegou até nós em 3 de agosto, disparando a formação de auroras. 

 
 

 
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E 

EFEITOS EM CADEIA 
Selecionamos alguns comentários sobre futuros eventos até 2012  

 para nossa edificação, a fonte solicitou não 
ser identificada, mas tendo por base  

a situação atual, eles apontam para uma realidade incontestável: 
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# 2 – Colapso no Fornecimento Alimentar 
Envolvendo Nações Ocidentais - 

Haverá uma ou mais graves 
interrupções no fornecimento de alimentos,  

que farão com que o povo acorde para a possibilidade de que 
seus suprimentos podem não estar tão acessíveis e 

abundantes como eles estavam imaginado. Isso pode ocorrer 
devido a uma forma de praga que atinge a cultura de milho ou trigo, provavelmente 

envolvendo mudanças climáticas radicais.  
 

# 5 - Falhas Catastróficas  
na Rede Elétrica - 

Haverão nos próximos três anos, 
colapsos na rede elétrica que  

colocarão dezenas de milhões de pessoas na escuridão. 
A rede elétrica mundial é um sistema frágil que pode ser  
derrubado por uma falha, gerando um efeito em cascata. 

Pode ser reparado de forma relativamente rápida 
(72 horas), porém certamente acarreta sérios problemas  
e provoca corridas desesperadas à empresas varejistas 

na área de alimentação. 
 
 

# 9 - Alterações Climáticas Tornam-se 
Cada Vez Mais Radicais - 

Haverão cada vez mais inundações,  
terremotos, secas, calor e frio intensos 

caracterizando aumento da desestabilização. Haverá seca em  
áreas onde normalmente se tem abundância de água e vice-versa. Muitas 
pessoas serão deslocadas de sua moradias e perderão suas propriedades  

havendo grandes prejuízos materiais. (Nota: estas a previsões foram feitas no início de 
janeiro de 2010 e com o decorrer do tempo, certamente poderemos constatar  

muitos outros  eventos climáticos radicais ...) 
 

 
 

Vulcão na Islândia – o vulcão Eyjafjallajökull 
(que significa redemoinho na montanha), entrou em erupção, 

causando enormes transtornos, envolvendo companhias de aviação  
Européias, com prejuízo estimado em milhões.   

As nuvens de Poeira interromperam a aviação na Europa,  
 e tivemos apenas uma ERUPÇÃO MENOR.  
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Isso nos dá uma idéia do que uma GRANDE ERUPÇÃO 
causaria. Naturalmente poderia afetar toda população mundial. 

O vulcão Katla, vizinho muito próximo, também 
também deu sinais de vida. Trata-se de um enorme vulcão, 

e se explodir, provavelmente afetará todo o planeta. O 
super vulcão Yellowstone exemplarmente poderia 

devastar os Estados Unidos, matando milhões 
de pessoas no resto do planeta por inanição.  

Esses são os riscos que corremos quando 
da emissão de grandes CMEs solares.  

A seguir temos um artigo que relaciona Atividade Solar  
a Erupções Vulcânicas:  

 
Picos em ciclos de manchas solares 

 e violentas erupções vulcânicas.  
por Eric Hadik 

 

"Então, o que podemos esperar nos próximos anos? 
Embora o que segue não possa ser considerado 

 fato científico, pode demonstrar a estreita relação entre  
picos de ciclo de manchas solares - quando a Terra 

  geralmente sofre o impacto de enormes 
ondas de eletro-magnetismo  - e ocorre a 

concentração de múltiplas e violentas erupções vulcânicas. 
A distinção importante não se da em função de uma 

única erupção, mas sim uma série delas.  
Nisso temos o princípio da sinergia, quando 
múltiplos eventos coincidentes aumentam a 

importância de um período de tempo específico. 
Consideremos uma projeção, com base em 

múltiplos de '22'anos. 
 

1792 - Mt. Unzen, Japão - Esse é o 
mesmo vulcão que entrou em erupção em 1991 - 

junto com Pinatubo & Mt. Hudson - 
porém com conseqüências mais catastróficas. Em 1792, a erupção  

deste vulcão matou 15.000 pessoas. (+ 220 ou 10 x 22 = 2012) 
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1814 - 1815 - MT. Tambora (Indonésia) 
eclodiu - matando 92 mil e criando, no 

 ano seguinte de 1816, um  "ano sem verão", e 
 

O vulcão Mayon (Filipinas) teve a mais destrutiva erupção da sua 
 história. Esse mesmo vulcão eclodiu em 1968 

... e só voltou à vida, em 
dezembro de 2009. (+ 198 ou 9 x 22 = 2012 - 2013) 

 
1882 - 1883 - Krakatoa (Indonésia) - a 

 mais poderosa erupção desde que o Tambora - 
entrou em erupção, matando 36.000 pessoas. Este tem sido o mais mortal 

Vulcão dos últimos 300-500 anos. (+ 132 ou 6 x 22 = 2014-2015) 
 

1902 [- 1906] - 1902 Mt. Pelee 
(Martinica) entra em erupção e mata 29 mil; Santa 

Maria (Guatemala) entra em erupção e matam 6 mil; 
 Soufriere (Caribe) entra em erupção e mata 
1680. Quatro anos mais tarde - no auge do 
 ciclo de manchas solares - devastadores 

tremores de terra assolam São Francisco e 
Messina, Itália. (+ 110 ou 5 x 22 = 2012 - 2016) 

 
1946 - 1948 - Maior Erupção do  

Popocatépetl (México - irrompeu novamente em 
1994 e agora está ativo), Hekla na Islândia 

(1947 a erupção começou a 29 de março, 1947 
e termina em abril de 1948), segunda maior 

erupção de lava; criação e 
erupção do Paricutin (México) e Cerro 

Negro (Nicarágua) tiveram suas maiores 
erupções em 09 julho de 1947, com uma segunda 

erupção em Março de 1948. (+ 66 ou 3 x 22 =2012 - 2014) 
 

1948 - Niuafo'ou (Tonga) irrompeu 
violentamente, forçando a evacuação por 12 anos 

naquela ilha. Um ponto adicional relacionado 
de interesse ... Durante este particular 

fase de manchas solares 'alta' - em 1944 - MT. 
Vesúvio teve a sua última erupção. Esse 

vulcão manteve uma periodicidade regular de atividade 
de 10-20 anos durante os últimos 

séculos. No entanto, a partir dessa data tem estado 
adormecido, um invulgar longo 

período de tempo para este vulcão em particular 
estar acumulando pressão. (+ 66 ou 3 x 22 = 2010 - 2014) 

 
Considerando um período de 4 x 22 x 22 

a partir do ano 79 A.C., ano em que ocorreu a primeira 
erupção do Vesúvio chegaremos a  2015. 

 
1967 - 1970 - Erupção da Arenal 

(Costa Rica), Mayon (Filipinas), Tambora 
(Indonésia ), Hekla (Islândia) 

e  Encore de Cerro Negro (Nicarágua), que também teve 
várias erupções em 1968 e 1969. (+44 ou 2 x 22 = 2011 - 2014) 
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1991 - 1992 - MT. Pinatubo (Filipinas) 
provocando baixa nas temperaturas globais 

no ano seguinte; Mt. Unzen (Japão, veja 
1792), Mt. Hudson (Chile) e Hekla 

(Islândia). Cerro Negro (Nicarágua) esta de volta  
com a sua maior erupção. (+ 22 anos = 2013) 

 
2010-2014 ??? - A maior 

concentração destes ciclos parece 
estar apontando para 2012 - 2014, embora 
diversos ciclos mostram a probabilidade de 

grandes erupções em cada um dos próximos 3-5 
anos!" 

 

Perspectivas para safras de verão 
'menores em 3 anos' 

Fevereiro 16, 2010 - 2:09PM 
Ads by Google 

Soybean Outlook Report 
As demand for soybeans shifts, whatcan you expect future prices to be? 

www.DanielsTrading.com 
 

AAP - "Chuvas de Janeiro e Fevereiro fizeram 
pouco para impedir o mais baixo nível das comóditis  

 da safra de verão diz meteorologista. 
A produção vegetal cairá para cerca de 2,4 milhões de toneladas, 

36%  menos que na temporada passada e a menor 
cultura desde 2006-07, segundo o Birô Australiano de Recursos para  

Economia e Agricultura (ABARE)" 
 

É importante observar que outro alimento  
básico, está sendo usado para a produção de etanol,  

milhões de toneladas de milho estão excluídas da produção de alimentos.  
 
 
 

A seguir, uma profecia registrada  
pelo senhor Michael Boldea Jr. que se assemelha    

á profecia Bíblica:  
 

 
 

"Pouco depois de retornar aos  

Estados Unidos comecei a ter um sonho recorrente.  

Orei muitas noites quanto ao dever de compartilhar esse sonho,  

e finalmente recebi a confirmação de que deveria.  

Alguns sonhos e visões 

que tenho, percebo imediatamente se estão 

direcionados para mim, pessoalmente, 

ou devem ser partilhados. Não foi o caso 

deste sonho. No entanto após solicitar ao 

Senhor uma definição sobre o assunto, entendi que  

deveria torná-lo público 
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Sonhei que estava diante de um grande campo de trigo.  

Os caules do trigo haviam assumido uma cor dourada,  

 em meu sonho, eu sabia que a 

colheita estava próxima, era uma tarde de 

Verão ou início do Outono. Foi muito lindo 

e assistir o trigo balançar pacífica e suavemente 

pela brisa sob um perfeito azul 

celeste. 

 

Como cresci familiarizado com essa cena diante 

de mim, comecei a olhar em volta e vi três 

homens, igualmente separados na superfície do 

de campo retangular. Um estava no canto esquerdo,  

 o segundo homem estava no meio, e o terceiro homem estava na 

borda extrema-direita. 

 

Os três estavam vestidos de branco,  

eu os observava por trás e não podia 

enxergar suas faces. Cada um deles 

tinha algo em sua mão direita. O 

homem do lado esquerdo tinha uma tocha em chamas,  

o homem no meio tinha algo que imaginei 

ser um odre de vinho e o homem da 

extrema-direita segurava uma velha 

foice e havia um cesto no chão ao lado 

dele. Reconheci a foice, porque costumava brincar  

com uma na minha adolescência 

na Romenia. 

 

Enquanto observava a estranha cena  

diante de mim, vi o homem da extrema-esquerda baixar 

ligeiramente sua mão e tocar um dos 

caules de trigo com a tocha acesa. Subitamente 

cerca de um terço de todo o campo de trigo 

explodiu em chamas. O fogo espalhou-se 

rapidamente e já se podia ver apenas resíduos 

 do que uma vez havia sido lindo. 

 

Como continuei observando, o segundo homem 

desarrolhou o odre, levantou-o até o  

nível do ombro, e inclinou-o ligeiramente. Uma 

gota solitária de água foi derramada  

 e quando fez contato com o 

trigo, outro terço do campo foi 

arrasado, como se uma grande onda o tivesse 

varrido. 

 

Eu não compreendia o que via.  

Aguardava uma ação tão dramática  

quanto as duas primeiras da parte do terceiro homem,  

 mas ele simplesmente pegou um 

punhado de talos de trigo com a mão esquerda 

e com um movimento rápido da foice 

o cortou. Depôs então o trigo que havia 

cortado no cesto. Embora houvesse  

solenidade nas ações dos três homens, 
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a delicadeza e cuidado com o 

terceiro colocou o trigo no cesto 

chamou minha atenção. Ele então 

continuou cortando e colocando o trigo  

no cesto até enche-lo, em seguida, 

demonstrando grande pratica, amarrou todo ele 

em um alqueire de pequeno porte com um pedaço de fio 

retirou de sua cintura. Colocou o 

alqueire de lado e voltou a acionar a 

foice até encher novamente o cesto. Isso durou algum 

tempo e aquele homem metodicamente amarrou 

vários alqueires de trigo. 

 

Nas duas primeiras noites, este foi o ponto onde meu 

sonho acabou, mas como eu sabia que esse não poderia 

ser o fim, comecei a orar para que pudesse 

ver a conclusão, ou conhecer uma interpretação. 

 

Na terceira noite, o sonho começou como nas 

duas noites anteriores, com o primeiro homem 

ateando fogo a um terço do campo e finalmente 

o terceiro praticando a meticulosa colheita,  

 imaginei que sonho se repetiria,  

 quando então o homem empunhava a foice 

voltou-se, olhou-me e exclamou: 'o mundo 

irá conhecer a fome e os fiéis conhecerão 

o poder do seu Deus'. Então o reconheci; 

já o havia visto em sonhos e 

visões anteriores. 

 

 Então acordei, durante todo o dia seguinte  

estive imaginando que tornaria a ter  

 o mesmo sonho, mas ele não voltou. Não recebi  

nenhuma visão ou interpretação a respeito,  

mas tenho uma teoria pessoal quanto ao  

seu significado: 

 

 

Acredito que uma grande escassez de alimentos  

vira sobre mundo eminentemente.  

Seja devido a excessiva atividade solar e 

conseqüente seca, ou a precipitações  

sem precedentes devido a drásticas 

alterações dos padrões climáticos globais. 

Aparentemente, a agricultura sofrerá  

um duro golpe brevemente.  

Creio também que Deus já tem 

provisões preparadas, que milagrosamente susterão seus filhos.  

Deus não revelaria eventos futuros para submeter seus filhos 

ao terror mas sim, para que possam  

aprender a confiança, sabendo que Ele também abita o 

amanhã e é o Senhor de todas as provisões. 

 

Mat. 6:25,26 Por isso, vos digo: não andeis ansiosos pela 

vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber,  

nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir.  
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Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo, mais do que as vestes? 

Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem  

ajuntam em celeiros; contudo, vosso Pai celeste as sustenta.  

Por ventura, não valei vós muito mais do que as aves?     

 

Mat. 6: 31-33  Portanto, não vos inquieteis, dizendo: Que comeremos? 

Que beberemos? Ou: Com que nos vestiremos? Porque os gentios 

é que procuram todas estas coisas; pois vosso Pai celeste sabe  

que necessitais de todas elas; buscai, pois, em primeiro lugar, 

o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas  

vos serão acrescentadas. 

 

 
Com amor em Cristo 

Michael Boldea Jr. 

 

 

 

 
Nova Falha Geológica 

Gera Ameaça de Terremotos  
 

Janeiro 22, 2009 
Por Robert Roy Britt, 
Editor – Ciência viva 

 
"A falha que envolveu o recente terremoto em Arkansas 

poderá eventualmente se constituir no local de um grande 
tremor que atingiria a área rochosa do sul e leste.  

 De acordo com os relatórios um grande gasoduto está  
muito próximo da falha e em risco. 

O alarme é similar a muitos outros surgidos  
nos últimos nos anos. 

Em agosto, cientistas afirmaram que a área onde se encontra  
a cidade de Nova Iorque encontra-se em risco "substancialmente maior"  

de terremotos que do se pensava anteriormente. 
E as usinas  nucleares Indian Point, 24 

quilômetros ao norte da cidade,  estão localizadas sobre 
 a previamente identificada intersecção de duas 

zonas sísmicas ativas, observaram os pesquisadores." 
 

É interessante observar que as profecias 
sobre a Grande Cidade, a Babilônia dos últimos tempos, 

o grande centro do comércio mundial e de  
todas as riquezas, dizem que ela irá acabar no fundo do oceano- 

ou pelo aumento do seu nível ou em razão de 
um grande terremoto. 
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Mais de 250 terremotos significativos 
ocorrem no espaço de 7 dias 

Na verdade, foram registrados 258 terremotos com magnitude 
 superior a 4,5 na escala Richter.  Somente no Chile foram registrados 81 tremores 

secundários, a uma taxa de 4 por hora, sendo que o primeiro grande tremor 
atingiu 8,8 Sábado, 27 fev. Alertas de tsunami soaram em todo o mundo.  

Além da abundante atividade sísmica no Chile, terremotos de intensidade moderada a 
forte ocorreram em vários outros países, entre eles: Equador (M5.3; 28/2/2010), 
 Argentina (M6.3; 27/2/2010) Afeganistão (M5.7, 27/2/2010), Filipinas (M5.7, 
26/02/2010), Ilhas do Japão / Ryukyu (M7.0, 26/2/2010), Guatemala (M5.6; 

23/2/2010), Haiti (M4.7, 23/2/2010), Irã (M5.1; 23/2/2010), Tonga (M5.7; 22/2/2010  
com réplicas de superiores a M5) e 2 terremotos na China Continental de M5.4 M5.0 

 nas regiões de Xizang, Yunnan em fevereiro 26 e 27. 
 

Em resposta ao tsunami que se esperava ser gerado pelo terremoto no Chile, 
o governo japonês emitiu um alerta vermelho através das prefeituras de 

Aomori, Iwate, Miyagi, enquanto o resto da costa do Pacífico japonês permaneceu em 
alerta laranja. Felizmente, foram observadas apenas 

ondas de cerca de 4 pés na tarde de domingo. 
 

Secretário de Defesa dos EUA William Cohen,  
adverte sobre eco-terrorismo utilizando  

armas eletromagnéticas! 
"O novo tipo de terrorismo altera 

o clima, provoca terremotos e erupções vulcânicas 
remotamente através da utilização de ondas eletromagnéticas... 

 Inúmeras mentes engenhosas trabalham arduamente 
no desenvolvimento de técnicas para causar 
 terror e destruição... Isso é real e devemos 

intensificar nossos sistemas antiterrorismo". 
 –Secretário de Defesa William Cohen, 

 Abril 28, 1997 
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Tremor no Chile Desloca o Eixo Terrestre 
Tornando os Dias mais Curtos 

MOVIMENTO DE CAMADAS ROCHOSAS  
AFETA A ROTAÇÃO 

By Emily Rauhala| Posted 4 hours, 35 minutes 
ago| Share 

(NEWSER) - "O terremoto de magnitude 8,8 
que atingiu o Chile, pode realmente ter deslocado o 

eixo Terrestre encurtando a duração do dia diz 
um cientista da NASA. O movimento de centenas de 

quilômetros de camadas rochosas, altera a 
distribuição de massa e por sua vez, altera a 
taxa de rotação da Terra. Neste caso, o eixo 

provavelmente inclinou cerca de  
3 polegadas, encurtando o 

dia por cerca de 1,26 
 micro-segundos." 

 
 

Lembremo-nos de que o Senhor Jesus Cristo disse que os últimos dias 
seriam marcados por terremotos. Isso está se passando agora,  

com um grande número de tremores, com intensidade maior que 6.0,  
cada vez mais próximos uns dos outros.  

Pontos de maior destaque na América do Norte são: Estado de Washington,  
Óregon, Califórnia, em seguida o leste de Utah. 

Outra área importante é a área de Nova Madrid, que tem 
falhas alargadas que abrangem boa parte do centro-oeste 

dos estados inclusive a cidade de Nova York.  
 
 

FOTOS VAZADAS DE ARQUIVOS 
SECRETOS DA RÚSSIA. 

 
O que você verá a seguir é uma série de 

fotografias que foram previamente analisadas e parecem 
ser reais. Não é possível comprovar a autenticidade das mesmas,  

 nem há qualquer descrição dos locais determinados.  
No entanto, a web pesquisa foi feita junto a um site russo  

muito bem estruturado, com firewalls, etc. 
São fotografias de alta qualidade e  

com excelente resolução, o que significa que 
 foram obtidas através de uma câmera digital 
ou equipamento profissional de  filmagem. 
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Genesis capitulo seis é muito explícito quanto a real e literal 
existência de gigantes nascidos da união entre anjos caídos 

e mulheres humanas. Muitos não conseguem conceber em suas mentes 
as sérias implicações em torno disso e assim, 

rejeitam, porém um estudo aprofundado 
dos fatos, torna tudo muito claro. 

Há registros de que alguns desses gigantes atingiam altura de  
35 pés ou mais.  Artefatos encontrados confirmam isso. 

 A Terra era muito diferente naquela época, com 
uma atmosfera muito mais espessa do que hoje. O conteúdo de oxigênio 

era muito maior, dizem que atingia a faixa de 50-60%, 
o que possibilitava a existência de criaturas muito maiores,  

inclusive aves e insetos. 
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Um excelente material sobre esse assunto em nossa história ancestral, é o  
trabalho de Steve Quayle "Gênesis 6 Giants".  

 

 
www.stevequayle.com/index1.html 

 

Um extenso trabalho de pesquisa com relatórios autênticos,  
comprovam a descoberta de muitos esqueletos gigantes, geralmente confiscados 

por agências governamentais e finalmente desaparecendo. 
Como foi dito, muitas pessoas simplesmente se recusam a 

crer na existência de tais "anomalias" neste mundo. Então surge a tese  
 de que Genesis Seis não deve ser tomado de forma literal. 

 Trata-se de uma linguagem "simbólica" dizem eles. 
Numa entrevista concedida a esse autor pelo pesquisador 

europeu Klaus Dona (http://projectavalon.net/lang/pt/klaus_dona_pt.html ), 
o mesmo afirma ter pessoalmente desenterrado esqueletos de gigantes com 20-23 pés 

de altura. Esses esqueletos são muito reais e a Escritura Sagrada deve sim 
ser tomada literalmente quando afirma que haviam gigantes 

na Terra antes do dilúvio e também "depois". 
Klaus encontrou também muitos tipos de artefatos antigos 

que comprovam que a história da humanidade é muito 
diferente do que é divulgado hoje pela chamada 

"Ciência". As massas populares estão sendo alimentadas 
com pura mentira e só poderosos conhecem a verdade. 

 
Gênesis seis: Capítulo 6 

 Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes  
nasceram filhas, 2 vendo os filhos de Deus que 

as filhas dos homens eram formosas, 
tomaram para si mulheres, as que, entre todas mais lhes agradaram. 

3 Então, disse o Senhor: Meu espírito não agirá para sempre  
no homem, pois este é carnal, e seus 

dias serão cento e vinte anos. 
4 Ora, naquele tempo havia gigantes na terra;e também depois 

e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens,  
as quais lhes deram filhos; estes foram valentes, varões de renome, na antiguidade. 

5 Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra 
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e que era continuamente mau todo o desígnio de seu coração;. 
6 então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra,  

e isso lhe pesou no coração. 
7 Disse o Senhor:  Farei desaparecer da face da terra o homem que criei 

o homem e o animal, os répteis e as 
aves do céus; porque  me arrependo de os haver feito. 

 
 

Poderiam esses gigantes ressurgir em nosso tempo? Poderia a humanidade uma vez 
mais estar face a face com as mesmas malignidades? E se isso ocorrer, como 

a humanidade reagira? A Escritura Sagrada aponta para essa  
possibilidade, pois "...como aconteceu 

nos dias de Noé, assim será ..."(Luc. 17-26), indica que  
testemunhara uma repetição dos mesmos fatos. 

  Red Elk, (www.redelk.org/website/index2.htm) um dos últimos  
anciãos do clã espiritual indígena da América do Norte, 

 afirma que essas criaturas conhecidas por eles como  
"Long Walkers" irão se manifestar em nosso meio em breve. 
 Existem também muitas fontes científicas russas confiáveis  

que se referem a "gigantes", que foram encontrados enterrados             
em grandes profundidades, num estado descrito por eles como  

"em animação suspensa", envoltos em uma espécie  
 de campo energético impenetrável. 

Certamente, os Registros Bíblicos serão 
totalmente comprovados antes do fim. Isso teria sido 

 sugerido por Cristo com as palavras "...nada há encoberto 
 que não haja de ser manifesto..."(Mar. 4-22). Então todas as 

operações secretas das trevas como astronaves anti-gravitacionais,  
 alienígenas e tudo mais ESTARÃO CLARAMENTE REVELADOS. 
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Na imagem acima, podemos observar que somente  
INDIVÍDUOS DE GRANDE ESTATURA PODERIAM TRABALHAR COM ESSES 

BLOCOS DE PEDRA, alguns deles provavelmente pesando varias 
toneladas, todos eles muito bem polidos e montados sendo que,       

de acordo com a ciência "moderna", não existia no passado tecnologia para fazê-lo! 
 

Nossa história é muito, muito diferente do que 
nos tem sido ensinado  

no jardim da infância e nas  
melhores universidades do mundo. Somente 

a “elite da humanoidade” conhece a 
REALIDADE. 

 
Acreditamos que o Senhor, irá provar ao mundo 

a veracidade incontestável do LIVRO DE GENESIS 
antes do fim, simultaneamente será mostrada a verdadeira face da  

ciência moderna isto é, uma fraude  
constituída sobre um alicerce falso. E se o fundamento está errado,  

 o restante fatalmente estará errado também. Relatos de que a Arca de Noé  
teria sido encontrada continuam em discussão acalorada. 

No entanto, em breve a verdade sobre isso também será conhecida. 
A maioria das imagens parecem ser desinformação.  Outras foram 

examinadas por peritos e parecem ser autênticas. 

 

  

 

 

 

 



 

26 

 

 

 
 

Essa é outra foto interessante da coleção 
onde um astronauta norte-americano aparece 

junto a algumas ruínas. Provavelmente trata-se  
de uma fraude. No entanto, observe o tamanho das rochas 

e quão suavemente estão encaixadas. Existem muitos relatos  
da existência de ruínas como essas em todo o lado "escuro" da 

lua e também em Marte. Os chamados "Filhos de Deus"(Gen. 6-2) 
estão provavelmente ligados a essas ruínas, acobertados  

pela "grande farsa" que apregoa serem eles antigos astronautas 
de outros sistemas estelares, que estiveram aqui e "semearam"a 

humanidade. 
 

 O sistema que atua na desinformação é tão poderoso  
que fica difícil discernir o material verdadeiro do 

 falsificado. A foto abaixo mostra um 
complexo Maia /Asteca encontrado em  

local subaquático desconhecido. Existem muitos 
registros de ruínas encontradas sob as águas dos oceanos, 

confirmando o conceito de naufrágio de terras pelo 
aumento de terremotos e atividade vulcânica. Existem registros 

ancestrais de cidades inteiras cobertas 
pelas ondas do mar. A Atlântida é um fato muito real. 
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Quando nossos ancestrais descreveram enormes alterações 
planetárias e até um deslocamento polar, eles 

 não estavam brincando. E segundo a Escritura Sagrada, 
em breve estaremos frente aos mesmos acontecimentos. 

 
A foto abaixo, tirada do ar, mostra uma 
operação militar de algum tipo tentando 

capturar ou destruir um OBJETO NÃO IDENTIFICADO 
de grandes proporções que pode ser visto  

sob a água a direita.  
Parece muito autêntica e como já temos conhecimento 

esses veículos podem viajar até mesmo através de ROCHA SOLIDA, como se 
a mesma não existisse.  Segundo o cientista Stan Deyo, 

eles podem ajustar freqüências em sua estrutura atômica 
e viajar através de elementos sólidos 

sem nenhum problema. Parece fantástico, mas 
lembre-se por exemplo, que Cristo após Sua ressurreição podia  

atravessar elementos sólidos (Jo.20-19). Trata-se de poder (tecnologia)  
muito além de nossa imaginação e que desgraçadamente  

as trevas também têm conhecimento e 
 domínio.  
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DANIEL DOIS, A NOVA ORDEM MUNDIAL, 

 MARTE & OBJETOS VOADORES NÃO IDENTIFICADOS.  
  

Daniel 2:31-35 
“Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua; esta estátua, que era imensa, cujo 

esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti; e a sua aparência era terrível. 32- A cabeça 
daquela estátua era de ouro fino; o seu peito e os seus braços de prata; o seu ventre e as suas 
coxas de cobre; 33- As pernas de ferro; os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. 34-
 Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua 

nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. 35- Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o 
bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, 
e não se achou lugar algum para eles; mas a pedra, que feriu a estátua, se tornou grande monte, 

e encheu toda a terra.” 
 

No capítulo dois de Daniel, encontramos um  
esboço da história do mundo 100%  precisa. Trata-se de 

 um esboço geral, sem muitos detalhes, mas com  
contorno de suma importância, quanto aos demais 

aspectos do quadro geral da profecia. 
O texto explica a estátua e seus significados. Porém, 

há divergência de opiniões quanto ao que se refere aos últimos dias,  
já que a grande maioria dos "especialistas em profecia", afirmam que  
os dez dedos dos pés representam a União Européia. O que demonstrou  

 ser totalmente falso. No momento se tem reivindicado 
serem "dez nações chave" da União Européia. Não há fim para as 

discussões sobre esse conceito, terminando por distorcer totalmente a 
Escritura, impedindo que os jovens estudantes da Profecia compreendam a 

verdade por trás da imagem. 
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NA DIREÇÃO DO CAOS 
 

Um dos primeiros detalhes a ser observado é o valor descendente 
dos metais apresentados. O ouro, considerado um dos mais 

preciosos ou valorosos. OBSERVE QUE CABEÇA DA IMAGEM É 
DE OURO. Em seguida, vemos a prata, depois aço e finalmente, 

ferro e barro. Um claro simbolismo de deterioração, 
coincidindo com o conceito de uma Obra Perfeita 

que lentamente decresce para a destruição 
e ruína. Embora a humanidade acredite que as coisas estão 

ficando cada vez melhores, através de um acentuado progresso científico 
e em todas as áreas do conhecimento, do ponto de vista de Deus a  

REALIDADE É TOTALMENTE CONTRÁRIA. 
Tomando como base o conceito de que Adão juntamente com Eva  

são a Obra Perfeita de Deus, observamos claramente uma 
mudança radical e a deterioração GENÉTICA.  

A humanidade tem muitas restrições com relação à endogamia 
(acasalamento entre parentes), devido aos problemas genéticos e de dna que 

geralmente ocorrem. Segundo as Escrituras, o homo-sapiens como nós o conhecemos 
hoje, é uma criatura com cerca de 6000 anos, cuja descendência 

passou pela endogamia das gerações próximas à Adão e Eva. Porém, 
por Adão e Eva serem perfeitos em sua 

ESTRUTURAS GENÉTICA E DNA, a endogamia não se constituiu em um 
problema na época. Na verdade, o ser humano foi concebido para 

propagar-se a partir de um conjunto de pais, o que já 
foi comprovado através da ciência como sendo um fato. 

No entanto, a cada geração passada, uma vez que unidades tribais passem 
a espalhar-se, esta perfeição nos códigos começam a sofrer 

deterioração. Como resultado, embora seja muito lenta e praticamente não 
observável, a raça humana vem sofrendo um processo degenerativo que 

a leva para longe da perfeição. Assim, tribos, nações, conceitos, 
moral e ética são igualmente descendentes. Os 

criacionistas hoje em dia tem a ciência do seu lado, enquanto  
os evolucionistas ficaram apenas com a teoria. A lei da Termodinâmica  

é um testemunho contra o conceito de evolução. A mesma demonstra que o 
universo está perdendo calor e perdendo energia, em um lento processo de regressão. 

 Com ele, todos os demais elementos envolvidos encontram-se em decadência. 
Da mesma forma, que um carro novo e brilhante,  
depois de alguns anos necessita de manutenção! 

Nada permanece NOVO. A decadência começa imediatamente após 
a produção. O ser humano decaído não é uma exceção à regra. 
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A CABEÇA DE OURO 
 

Daniel 2:37-38 
“Tu, ó rei, és rei de reis; a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força, e a glória. 38-

 E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo, e as 

aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles; tu és a cabeça de ouro.”  
 

Ao rei de Babilônia foi dado governar o 
mundo, essencialmente naquele ponto da historia. 

 No entanto, se voltarmos capítulo quatro de Daniel, veremos 
que o rei de Babilônia enlouqueceu, e esteve perdido nas 

florestas por sete anos. Esse período de tempo 
pode ter um grande significado profético, na medida em que 

BABILÔNIA é revivida nos Últimos Dias  
(Estados Unidos da America do Norte) 

e porque o período chamado “Tribulação”  
é um período de sete anos no 

qual a humanidade enlouquece e praticamente  
se auto destrói em GUERRAS. 

 
Daniel 4: 20-27  

A árvore que viste, que cresceu, e se fez forte, cuja altura chegava até ao céu, e que foi vista por 
toda a terra; 21- Cujas folhas eram formosas, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia 
sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves 
do céu; 22- És tu, ó rei, que cresceste, e te fizeste forte; a tua grandeza cresceu, e chegou até ao 

céu, e o teu domínio até à extremidade da terra. 23- E quanto ao que viu o rei, um vigia, um 
santo, que descia do céu, e dizia: Cortai a árvore, e destruí-a, mas o tronco com as suas raízes 

deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo; e seja molhado do 
orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele sete 
tempos; 24- Esta é a interpretação, ó rei; e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, 

meu senhor: 25- Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e 
te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu; e passar-se-ão sete tempos 
por cima de ti; até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a 
quem quer. 26- E quanto ao que foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu 
reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. 27- Portanto, ó rei, aceita o 

meu conselho, e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça, e às tuas iniqüidades, usando de 
misericórdia com os pobres, pois, talvez se prolongue a tua tranqüilidade. 

 
O Rei de Babilônia é representado por uma grande árvore 

que é cortada, tendo o tronco atado por cadeias de 
Bronze e Ferro. Sabemos que o Bronze na Estatua representa  

o reino da Grécia, e o Ferro o reino Romano. 
Assim o tronco da grande árvore, se encontra  

dominado por esses dois reinos.  
 O que vemos, pela escritura profética é 

Babilônia submetida pelo poderio grego/romano 
que em seguida se rompe pelo desgaste e BABILÔNIA, mais uma vez ressurge. 
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Podemos observar essas coisas acontecendo exatamente  

agora na América do Norte, a Babilônia dos últimos dias.  
As mudanças prometidas pelo governo estão realmente  

acontecendo. Os conceitos Greco-Romanos de Lei e Governo  
estão se transformando em algo totalmente diferente.  

  
Apocalipse 17: 8 

A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição; e os que habitam na 
terra (cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo) se 

admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. 
 

João estava na ilha de Patmos, durante os dias do 
IMPÉRIO ROMANO, quando teve essa visão.  

Isso define a localização no tempo para interpretar a visão.  
A primeira besta dos últimos dias, já existia antes do período de tempo 

em que João se encontrava.  A besta que viste "foi".  
Ela existiu na história, no passado, quando o poderoso Império Romano   

se encontrava em plena atividade.  
Portanto, devemos vasculhar a história antiga 

para descobrir a verdadeira Identidade dessa besta. 
 

Em seguida, João registrou: "já não é". Isso significa que 
durante aqueles dias do Império Romano, a 

besta não existia. Havia desaparecido na 
história. Isso exclui Roma ou um eventual 

 Império Romano restaurado.   
 

Trata-se de outra entidade, anterior a Roma, que 
sofreu um grande ferimento na cabeça, foi destruída, 

mas voltará uma segundo vez,  
no Fim dos Dias. 

 
Pelas mesmas vias exclui também o Islã ou o mundo muçulmano,  

pois o Islã não existiu antes de Roma,  
foi fundado em 610 dC  

 
 João nos diz que esse poder bestial  

"há de subir do abismo", (o mundo espiritual dos mortos) 
 para dominar o mundo material. 

Uma conclusão surpreendente, que porem necessita  
 dupla abordagem, no plano espiritual e material.  

ESPÍRITO DA BESTA nunca se ausentou, ele permanece  
ativo como um "mistério". Assim lemos em João, 

sobre a mulher que cavalga a besta: 
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Apocalipse 17: 1-7 
“E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-

te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas; 2- Com a qual se 
prostituíram os reis da terra; e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua 

prostituição. 3- E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta 
de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha sete cabeças e dez chifres. 4-

 E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e 
pérolas; e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua 

prostituição; 5- E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, 
a mãe das prostituições e abominações da terra. 6- E vi que a mulher estava 

embriagada do sangue dos santos, e do sangue das testemunhas de Jesus. E, vendo-a eu, 
maravilhei-me com grande admiração. 7- E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o 

mistério da mulher, e da besta que a traz, a qual tem sete cabeças e dez chifres.” 
 

 O livro do Apocalipse revela os 
mistérios das profecias de Daniel e nelas, 

temos a revelação dos mistérios do Apocalipse. 
As duas escriturações se completam na formação 

do quadro geral. 
 

A mulher assentada sobre a besta representa 
o poder "espiritual" invisível, que dirige 

e controla a entidade. Evidentemente um poder contrário 
a Cristo e seus verdadeiros seguidores,  

embriagado com o sangue dos verdadeiros cristãos. 
 Manifesta-se nos Últimos Dias, nos últimos anos da humanidade  

e "há de subir",  elevar-se das profundezas 
 infinitas, do "abismo". 

 
Por outro lado a mulher tem uma inscrição em sua testa,  

"Mistério Babilônia, a Grande". A antiga Babilônia!  
O tronco da grande arvore sob 

as cadeias de bronze e ferro (lei greco/romana),  
que repentinamente irromperá como um dilúvio 

sobre o mundo. 
 

Os Estados Unidos da América do Norte,  
conforme temos observado e confirmado, é 

  a grande Babilônia dos últimos dias,  
conduzida por um poder espiritual  

denominado "MISTÉRIO". Uma pesquisa sobre esta  
  palavra resulta na seguinte definição: "Iniciação à 

ritos religiosos secretos".  
Assim temos uma resposta possível:  

"Mistério" são provavelmente as "sociedades 
religiosas secretas". 
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E o espírito por traz de tais "sociedades secretas"  
é satanás, a força motriz da besta "material" dos últimos dias, 

 representada pelos Estados Unidos da America 
e Nações Unidas. 

 
É importante considerar que a antiga Babilonia, 

 sob domínio de Ninrode, existiu em torno da época  
de Gênesis 06, quando da miscigenação entre  
filhos de Deus (anjos) e mulheres humanas. 

È preciso também observar a conexão existente entre a antiga 
Babilonia, a Babilonia dos últimos dias, o  

império Sumério,  Gen.6, Ninrode, e o atual governo dos 
Estados Unidos da America do Norte    

 
As referências aos Estados Unidos na Profecia Bíblica 

são muito claras. Uma nação inicialmente Cristã e piedosa  
porém, tendo por fundadores membros de sociedades secretas, 
entre elas as "Lojas dos Iluminados". O início da história da 

 América envolveu uma elite dominante composta por "cristãos" 
 que não eram verdadeiramente cristãos e sim,  

pessoas inclinadas ao ocultismo 
mais do que qualquer outra coisa. Em suma 

ESSAS SOCIEDADES SECRETAS OBTIVERAM  
CONTROLE SOBRE A AMERICA.  

 
Apocalipse 18: 1-2 

 “E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi 

iluminada com a sua glória. 2- E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a 
grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito 

imundo, e coito de toda ave imunda e odiável.” 
 

O ocultismo (O MISTÉRIO) dominou a América, e 
ela se tornou uma nação demoníaca, contaminada pelo 

espírito anticristão, que a conduz em transição  
do sistema de governo greco/romano 

(bronze/ ferro), para um sistema 
ditatorial do qual o "MISTÉRIO" se utiliza para  
assumir o controle total. Poderíamos dizer que 

um novo "Nimrod concretiza a mudança". 
 

Por essa razão os governos nacional, locais e até mesmo cidadãos 
 norte americanos estão se voltando contra os cristãos. 

Trata-se da manifestação espiritual do "MISTÉRIO" em  
suas inúmeras formas, na verdade qualquer tipo de conduta 

 anticristã é parte integrante desse mesmo espírito,  
o "espírito" por traz da antiga Babilônia que embora oculto, 

está sempre presente: 
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1 João 2: 18  
“Filhinhos, é já a última hora; e, como ouvistes que vem  

o anticristo, também agora muitos se têm feito  
anticristos, por onde conhecemos 

 que é já a última hora.” 
 

O "MISTÉRIO" anticristão foi um fato nos dias de João, 
o ocultismo operava naqueles dias,  

como opera hoje também. 
 O livro maçom "Uma Ponte Para a 

Luz", contem uma declaração aberta de guerra  
contra Jesus Cristo. Esse é o espírito por trás do 

governo dos Estados Unidos da America e das Nações Unidas. 
O atual governo da America do Norte é o Nimrode dos  
últimos dias, o portador da luz, o agente da mudança  

sendo lúcifer o poder controlador.  
Na atual conjuntura não temos reis na America,  

 mas em breve certamente o teremos. Em breve poderemos  
testemunhar de perto Barack Hussein Obama lentamente 

expandindo seu poder, com a ajuda dos senadores e 
 congressistas já aconselhados a não ficarem no caminho  

das grandes mudanças. 
E os livros relacionados a ocultismo, 

sociedades secretas e nova era, demonstram  
absoluto ódio a Jesus Cristo e seus seguidores. Exatamente  

como a Bíblia se expressa quando se refere 
 a atividades do "MISTÉRIO", a Bíblia é muito clara e 

aponta exatamente para isso.  
 

Salmos 2: 1-4 
“Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? 2- Os reis da terra se 

levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, 
dizendo: 3- Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4- Aquele 

que habita nos céus se rirá; o Senhor zombará deles.” 
 

Será por acaso que quase todos  
governos do mundo estão de alguma forma vinculados  

as Sociedades Secretas? 
 

Deuteronomio 28: 43-45 
“O estrangeiro, que está no meio de ti, se elevará muito sobre ti, e tu mais baixo 

descerás; 44- Ele te emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele; ele será por cabeça, 
e tu serás por cauda. 45- E todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te 

alcançarão, até que sejas destruído; porquanto não ouviste à voz do Senhor teu Deus, 
para guardares os seus mandamentos, e os seus estatutos, que te tem ordenado;” 
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Será coincidência o fato dos dirigentes  
do cartel internacional Bancário (os credores), 
 nunca serem cidadãos dos países para os quais  

 emprestam? Será coincidência  
o fato do banco central americano estar nas mãos 

de estrangeiros, que controlam seu destino 
 através do poderio monetário? Será também 

coincidência que esses banqueiros internacionais façam  
parte de grandes corporações ANTICRISTÃS em seu núcleo? 

E o fato dessas pessoas, as mais  
 ricas e poderosas do planeta, estarem diretamente  

envolvidas com fenômenos não identificados  
(OVNI /ALIENÍGENA) e outras operações obscuras? 

 
Apocalipse 18: 23-24 

“E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se 
ouvirá; porque os teus mercadores eram os grandes da terra; porque todas as 

nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. 24- E nela se achou o sangue dos profetas, 
e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra.” 

 
A palavra grande tem o mesmo sentido de "SENHOR". 

 Os grandes comerciantes, líderes empresariais                                                                                                                                                                              
internacionais, os SENHORES DOS REINOS DO MUNDO,   
 forjam uma aliança, para estabelecer um governo mundial  

fascista, nazista sediado na grande babilônia,    
na grande cidade  na sede da Organização 

 das Nações Unidas em Nova York. 
O "MISTÉRIO"coordena a operação e  

em sua agenda consta a total aniquilação  
do Judaísmo e do Cristianismo. 

 
Observando as recentes manipulações monetárias  

do Federal Reserve na America, torna-se óbvio que o chamado 
"quase colapso" do dólar tem por objetivo instalar um 

NOVO SISTEMA MONETÁRIO GLOBAL.   Trata-se de um projeto 
muito bem estruturado, nada é "acidental".  

No entanto, a grande maioria da população mundial não tem 
a menor noção do que esta se passando, 

 serão conduzidos como gado para 
a Nova Ordem Mundial. 

Assim, temos o super poder espiritual invisível do "mistério" 
conduzindo as unidades governamentais visíveis, para forjar  

um único governo mundial que odeia profundamente a Cristo   
e assassina cristãos. 
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Mateus 24: 7-10 
“Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e 
pestes, e terremotos, em vários lugares. 8- Mas todas estas coisas são o princípio de 
dores. 9- Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-

vosão; e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. 10- Nesse 
tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se 

odiarào.” 
 

A perseguição de cristãos nos Estados Unidos da America já começou, 
esta sendo realizada através dos meios de comunicação em massa,  

entidades  governamentais, policiais e militares.  
O Departamento de Justiça, através do FBI, gerou um projeto 

denominado "MEGGIDO",  cujas diretrizes  
mostram claramente os fundamentalistas cristãos 

 na mira do Governo. A seu tempo  
 o cristão será declarado "inimigo de estado",  
ou qualquer outra designação que justifique 
 a tortura e morte a que serão submetidos. 

 
Daniel 7: -25 

“E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do 
Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei; e eles serão entregues na 

sua mão, por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo.”  
 

A matança dos cristãos (CHAMADOS DE SEMENTES DEFICIENTES 
PELA MAIORIA DOS LIVROS DE OCULTISMO) é realizada como uma 

espécie de "limpeza do planeta", na verdade um genocídio. 
Tudo justificado como sendo "medidas de segurança". 

Um laço muito bem preparado sem a possibilidade de falhas.  
A nova ordem mundial é uma forma de governo militar,  

 como temos agora o novo comando militar da América do Norte  
(NORTHCOM), destinado a patrulhar e governar 

  o povo americano em situações de 
"Emergência". 

 
Apocalipse 13: 5-9 

 E foi-lhe dada uma boca, para proferir grandes coisas e blasfêmias; e deu-se-lhe poder 
para agir por quarenta e dois meses. 6- E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, 

para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. 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. 8- E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes 
não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do 

mundo. 9- Se alguém tem ouvidos, ouça. 
 
 
 



 

37 

 

Observe o termo "deu-se-lhe".  
Esse poder lhe será dado pelo próprio Satanás, 

 em conexão inclusive com fenômenos não identificados e 
os alegados alienígenas (anjos caídos e derivações). 

 
Assim o reino Babilônico retorna para vingança. 

Emerge do abismo DO TEMPO, 
 PARA DOMINAR O MUNDO. Suas principais ferramentas são: 

 o Ninrode dos últimos dias, os Estados Unidos da América do Norte 
 e a Organização Das Nações Unidas! A ONU é essencialmente anticristã.  

Quem já visitou a Sala de Meditação, instalada em seu interior  
tem ciência disso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              Sala de Meditações -Sede da Organização 
                                              das Nações Unidas -NY 

 
 

 Acrescente-se a isso os livros do Movimento da  
Nova Era, cheios de referências sobre a  

eliminação do cristianismo e seus seguidores 
a exemplo de um câncer extirpado  

da população mundial, a fim de salvar o planeta. 
 

Portanto, em termos práticos, o que vem acontecendo na 
América, é a instalação do trono da besta. Dissimuladamente, a grande 

mídia vem condicionando o povo americano  
no sentido de odiar o cristianismo e isso 
começa já nas escolas em idade precoce.  

feriados cristãos são substituídos por celebrações  
pagãs como Equinox/Solstício e outras.  

Em Wisconsin, foi proibida a comemoração  
 do Natal nas escolas. Lentamente as condutas vão assumindo  

uma perspectiva claramente pagã. Trata-se de uma forma de religião, um 
retrocesso aos conceitos dos druidas e outras ciências ocultas.  

A ressurreição de Babilônia.  
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A mídia Norte Americana geralmente classifica os cristãos  
fundamentalistas com intolerância e perseguição que se  

manifesta inicialmente com zombarias, seguidas de ataques abertos 
e finalmente a violência. Essa estratégia é muito comum,  

pois Satanás conhece sua eficácia.  
 

Daniel 2: 39 
E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu; e um terceiro reino,  

de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. 
 

Sabemos que a Medo-Pérsia derrotou Babilônia, em seguida 
a  Medo-Pérsia foi derrotada pela Grécia. Isto é 

fato histórico incontestável. Assim temos um registro 
começando pela Babilônia sob Nabucodonozor, passando  

pela Medo-Pérsia e Grécia, em seguida, temos o  
reino Romano. 

 
Daniel 2: 40 

E o quarto reino será forte como ferro; pois, como o ferro, esmiúça e quebra tudo; como o ferro 
que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. 

 
Roma, continua até os últimos dias.  
Ela nunca se ausentou, não precisa 

ser revivida, os conceitos legais  
dos gregos e romanos sobreviveram 
 e foram incorporados pelo mundo 

em muitas formas diferentes de governo, 
inclusive os Estados Unidos da America que  

por ser essencial para a instituição da Babilônia dos últimos  
dias, sofrerá a corrosão de seu sistema governamental, até  

que finalmente, mediante o enfraquecimento das cadeias de bronze  
e ferro a  arvore Babilônica refloresça em toda a sua glória e o 

mundo todo se curve diante da  besta. 
Essa é a razão do Senado estar perdendo o controle sobre 

Poder Executivo e do Poder Executivo lentamente avançar 
com a ajuda das autoridades judiciárias, para um tipo de ditadura monárquica  

Com o advento do "Patriot Act", o enrijecimento da segurança interna,  
"Northcom" e várias outras providências, estamos testemunhando o 

renascimento do "Reinado e da Corte dos Homens Sábios" 
que governam com punho de ferro. 

 Os conceitos Greco/Romanos de representatividade  
são varridos e substituídos pelo novo "NINRODE REI".  

A Roma dividida em oriente e ocidente é representada pelas duas 
 pernas da estatua.  Finalmente o ponto de maior debate.  
Os dez dedos. Seriam eles de fato as dez principais nações 

da União Européia, ou algo completamente diferente? 
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O MISTÉRIO DOS DEZ DEDOS – O FERRO E O BARRO,  
OBJETOS NÃO IDENTIFICADOS, ALIENÍGENAS E O GRANDE 

ENGANO DOS ÚLTIMOS DIAS 
 

Sabemos que o reino do Anticristo é um 
reino GLOBAL.  Ele é assim retratado em toda a Escrituração Profética.  

Também sabemos que a palavra "gentio" se refere a uma pessoa que 
não seja da descendência direta de Abraão, ou seja,  

da mesma semente, DNA. Logicamente referindo-se à SEMENTE FÍSICA  
 pois os cristãos são a descendência ESPIRITUAL de Abraão, agraciados 

com as mesmas bênçãos que estão sobre Israel. 
 

É preciso considerar que Israel é a parte central da Escritura 
Profética e poderíamos dizer que está entre os pés da 
Grande Estátua. A grande estátua representa o povo 

GENTIL Babilônia, Medo Pérsia, Grécia e Roma  
dominando sobre Israel.  

Elas influenciam de várias maneiras a história 
de Israel. A grande estatua é também uma representação 

do tempo e no ultimo tempo (os pés),  
o poder mundial que se levanta e domina 

sobre a terra é a grande Babilônia. 
 

Os Estados Unidos da America constituem o poder  
das Nações Unidas sendo objetivo das sociedade secretas  

 transformá-lo na Nova Atlântida, com o seus 
DEZ REIS GOVERNANDO O MUNDO. 

Isso é descrito por exemplo em 
"O DESTINO SECRETO DA AMERICA", obra escrita 

pelo ocultista Manly P. Hall, um maçom 33º. 
O mesmo é muito sincero sobre esse "destino secreto". Ele 

também é muito sincero sobre o fato da Organização Nações Unidas  
ser utilizada como instrumento para que isso aconteça. 

 
Em outras palavras, a Organização Nações Unidas são o 

Instrumento do "mistério" para institucionalizar  
O PODER DA NOVA ATLÂNTIDA sobre todo o Planeta.  

Poderíamos dizer que a Organização das Nações Unidas é o braço  
dos GOVERNANTES SECRETOS SOBRE OS  

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA,    
constituindo uma única personalidade,  

 exatamente como são vistos pelo mundo árabe. 
 

Assim, os senhores do mundo, os reis 
e os banqueiros, se utilizam da ONU, e do poder dos EUA  

para forjar sua NOVA ORDEM MUNDIAL.  
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Em outras palavras, o projeto do "mistério" para ganhar o 
 poder mundial, é fazer uso da América como o ferramenta  
 sendo a ONU, sua via de acesso. Assim a América do Norte  

Se torna na casa do "mistério", o lar das grandes 
sociedades secretas e de todo espírito maligno. A Nova Atlântida. 

O reino do Anticristo a NOVA COMUNIDADE 
 DEMOCRÁTICA GLOBAL. 

 
A ONU também chamada "Santuário da Verdade Universal" 

é a mesma "torre de mica" dos índios americanos Hopi, a antiga 
torre de Babel, a busca pela sabedoria e conhecimento pagãos.  

 
Esse é essencialmente lema da  

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. 
Mas observe que a América é o local da concretização.  

Não é coincidência o fato da sede da ONU  
estar instalada em solo americano, 

 na grande cidade NY e em uma grande torre.  
Para o ocultismo, a América é 

a Nova Atlântida, que irá governar o mundo 
razão pela qual, o presidente Bush tanto insistiu  

no estabelecimento da democracia mundial, trata-se  
da AGENDA DAS SOCIEDADES SECRETAS. 

 
        

                                               ONU -NY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A ONU já dividiu o mundo em dez bio regiões e em sua 
sala de meditação existem onze lugares. Obviamente, dez para 

os “governantes” das bio regiões e uma para anticristo! 
As dez bio regiões representam os dedos dos pez da estátua.  

Sendo a Comunidade Européia assim como a América 
apenas partes dessa entidade global. 
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Assim vai sendo forjada a Nova Ordem Mundial,  
"a besta" que sobe do abismo, o novo governo mundial. 

  
A interpretação que considera as dez principais nações da União Européia é falsa, 

um engano perigoso na medida que desvia as atenções  
para a Comunidade Européia e Roma, enquanto o monstro 

se levanta traiçoeiramente pelas costas! 
Quando Cristo declara que o maligno se manifestaria 

através do engano, Ele não esta brincando! 
 
 

                                “cinco “já caíram”                                                   “um existe”                              “não é vindo”  
1                   2                          3                                4                               5                     6                                               7                      8 

 
Assíria 

 
Egito 

 
Babilônia 

 
Medo-Persia 

 
Grécia 

 
Roma 

 
(atraso)  

 
EUA 

Nova 
Ordem 

Mundial 

 
                             ”foi”                                                                                                                       “há de subir”              
  

Apocalipse 17: 7-11 
“E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher, e da besta que a traz, a 

qual tem sete cabeças e dez chifres. 8- A besta que viste foi e já não é, e há de subir do 
abismo, e irá à perdição; e os que habitam na terra (cujos nomes não estão escritos no livro da 
vida, desde a fundação do mundo) se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. 

9- Aqui o sentido, que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes, sobre os quais a 
mulher está assentada. 10- E são também sete reis; cinco já caíram, e um existe; outro 
ainda não é vindo; e, quando vier, convém que dure um pouco de tempo. 11- E a besta 

que era e já não é, é ela também o oitavo, e é dos sete, e vai à perdição.” 
 

Observamos aqui, um conceito muito semelhante ao da estátua de Daniel,  
onde há uma representação de reinos através de um espaço de tempo,  

neste caso os mesmos reinos são chamados Montes,  
como por exemplo Babilônia no versículo abaixo. 

 
Jeremias 51:25 

“Eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor,  
que destróis toda a terra; e estenderei a minha mão contra ti,  

e te revolverei das rochas, e farei de ti  
um monte de queima.” 

 
Esta é uma profecia contra a Babilônia dos últimos dias,  

a America do Norte, a qual o Senhor denomina Monte Destruidor.  
A nação que avança sobre o mundo em  Habacuque 1, para destruir 

 reis, príncipes e nações. A América será destruída pelo fogo,  
tornando-se assim um monte de queima. 

Assim temos os sete montes sobre os quais 
 a mulher, o "Mistério" domina:  Assíria,  Egito, 

Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, em seguida 
os Estados Unidos da America que mesclado a 

ONU, é transformado no "oitavo" reino. 
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O MISTÉRIO DO BARRO  
 

O que significa o BARRO e o que ele representa?  
É evidente que a mistura do ferro com o barro é impossível,  

seria o mesmo que tentar misturar água e azeite.  
 

Daniel 2: 33 
As pernas de ferro; os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. 

 
Seria o barro, uma representação do mundo? 

 
Daniel 2: 41-43 

E, quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro, e em parte de ferro, isso 
será um reino dividido; contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o 
ferro misturado com barro de lodo. 42- E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em 

parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. 43- Quanto 
ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, 

mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. 

 

Na importantíssima afirmação 
 "Misturar-se-ão com a semente humana", mas 

 não se ligarão um ao outro,  
a palavra "semente", claramente se refere à raça ou 

descendência humana. 
zera`, zer-ah', Hebreu 2234; (Caldeu); correspondente ao 

Hebreu 2233 (zera`); posteridade :- semente. 
 

O Reino estabelecido no fim dos dias é baseado numa falsa aliança, 
com dez subdivisões governantes (dez dedos dos pés da estatua), que porem 

não podem ter vida em comum com a espécie humana. São seres de natureza 
incompatível, ET’s  (anjos caídos). Uma repetição do Capítulo seis de Genesis.  

 
 
 

      Interessados em detalhes  a  esse  respeito tem uma fonte  de 
informações na nova versão do livro "Cosmic Conspiracy" pelo 
cientista  Stan  Deyo.  Nela, um retorno à linguagens ancestrais  
confirma    de    forma   incontestável   que    o   mundo   nesses 
últimos  dias  sofrerá  uma "Invasão" (Apocalipse 9: 1-12) com 
características     aterrorizantes.     Basicamente,  sua   pesquisa  
confirma  a  instalação de uma  forma  de   governo   misto  sob    
o comando dos chamados ET’s (anjos caídos)!  Recomendamos. 
                                                                                                                                   www.standeyo.com 
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Lucas 17: 26-30 

E, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do homem. 
27- 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. 28- Como também da mesma maneira aconteceu nos dias 
de Ló: Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam; 29- Mas no dia em que 

Ló saiu de Sodoma choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. 30- Assim será no dia em 
que o Filho do homem se há de manifestar. 

 
A grande maioria dos cristãos observa nessas palavras apenas 

 a informação de que o retorno do Senhor será uma grande SURPRESA. 
Isso é verdade porém, existe algo que geralmente passa despercebido: 

  As palavras de Cristo  se referem a uma repetição dos 
DIAS DE NOÉ. A ocorrência registrada em GENESIS SEIS E 

PROVAVELMENTE TESTEMUNHADA POR NOÉ, QUANDO 
OS "FILHOS DE DEUS" (anjos caídos) vieram das "estrelas"  

e degeneraram a "semente" humana. 
 

Genesis 6: 1-4 
E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes 

nasceram filhas, 2- Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas; e 
tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. 3- Então disse o Senhor: Não 

contenderá o meu Espírito para sempre com o homem; porque ele também é carne; porém os 
seus dias serão cento e vinte anos. 4- Havia naqueles dias gigantes na terra; e também depois, 
quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos; estes eram os 

valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. 
 

Há uma inquietação por parte ocultismo no que se refere a "Atlântida" 
e a mesma está conectada ao Capitulo 6 de Genesis. Um tempo denominado  

por eles como "a era dourada dos deuses" quando FALSOS DEUSES 
 reinavam sobre a Terra. As lendas da Atlântida estão baseadas 

em um REINO PRÉ-DILUVIANO VERDADEIRO. Existem solidas comprovações 
que poderão ser verificadas em nosso Vídeo Documentário de quatro horas 

denominado "ATLANTIS CHRONICLES", uma extensa investigação  
que proporciona a rara oportunidade de compreender   

o que realmente aconteceu e o que esta para acontecer em breve!  
 

 
                                                                          www.thelightgate.com/catalogvideo3.html 

 

 



 

44 

 

A MITOLOGIA DA ATLÂNTIDA E O CAPITULO 6 DE GENESIS  
estão solidamente ligados. Quando os chamados "DEUSES ou ET’s", na verdade 

"anjos caídos", tomaram para si mulheres humanas tendo como resultando  
a geração de uma raça de gigantes, criaturas citadas na mitologia grega da 

ATLÂNTIDA, metade homens, metade deuses. A Atlântida é um fato concreto 
e a cúpula das grandes sociedades secretas (Os Iluminados, Maçonaria e outros), visam 

exatamente o seu renascimento. Aguardam a ressurreição desses "DEUSES"  
e o retorno de seu antigo reinado. Constituindo o  império anticristão dos últimos dias. 

 
 A NASA é um dos motores desse grande projeto 

e por incrível que pareça, todas as suas ações estão  
baseadas em numerologia ocultista, inclusive datas de lançamentos. O 

Programa de Busca por Inteligência Extraterrestre (SETI), é na realidade  
uma via de contato com os antigos "deuses". O governo dos EUA passam  

uma informação ao público mas, na verdade, o que ocorre é um envolvimento obscuro  
com o Enigma dos Extra Terrestres, a maldição dos anjos transgressores.  

O "Projeto de Aclimatação" da NSA, juntamente com  
o "Projeto Suméria" tem como objetivo semear lentamente a idéia  

de que não estamos sós no Universo e que os "deuses" retornarão. Para isso são 
investidos milhões em filmes e pessoas como o Dr. Steven M. Greer 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Steven_M._Greer) e Richar C Hoagland 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_C._Hoagland), para lentamente envolver a raça humana com  

o conceito de literalidade no que se refere aos extraterrestres.  
O que os "donos do poder mundial" não divulgam,  

é que essas criaturas exercem seu domínio, através da força e do terror inclusive sobre 
seus próprios servos. E que os insubordinados, são sumariamente engolidos pelo 

inferno. 
 

A Bíblia Sagrada e outras escriturações não canônicas  
 como o Livro de Enóque, mostram claramente que  

o mundo nunca foi visitado por viajantes  
estelares e sim, por anjos caídos (filhos de Deus em Genesis 6),  

denominados "VIGIAS OU GUARDIÕES" (Enóque 15:1).  
 Criaturas eternas, bem diferentes de nos humanos 

 que vivemos apenas por um pequeno período de tempo. 
Não são absolutamente habitantes de outros 

planetas e sim viajantes INTER-DIMENSIONAIS,  
ORIUNDOS DO MUNDO ESPIRITUAL, vistos nos tempos ancestrais como  

deuses e mais recentemente como ET’s, numa preparação do 
cenário para a grande farsa estabelecida nesses tempos finais, 

quando estaremos diante de uma repetição dos dias de Noé. 
 

Seria essa a "semente" que se mistura mas que não pode 
ligar-se à semente humana?  Seria essa constituição do REINADO DO ANTICRITO 

parte homem parte "anjo caído"? A resposta é SIM, considerando as implicações 
Proféticas.  É possível prová-lo? Podemos nos aproximar muito, porem a dura 

realidade só será totalmente conhecida quando tudo acontecer. 
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O FUTURO GOVERNO 
 MUNDIAL  

 
Conforme temos observado, nos últimos dias do mundo, 

anjos caídos se manifestam como sendo seres poderosos oriundos  
outras paragens Universais e responsáveis pela criação da homem,    

que retornam para segundo o ocultismo, concluir sua obra auxiliando a humanidade 
em seu salto final no processo evolutivo, o salto para a "condição divina". 

Existe realmente uma grande quantidade de registros ancestrais que revelam sua 
atividade terrena sob a mascara de "viajantes estelares". Na verdade esse conceito, 

encontra-se enraizado na mente da grande maioria das pessoas inclusive no 
meio científico, isso evidenciado pela contínua busca por sinais de vida extraterrestre 

no cosmos. O filme "CONTATO IMEDIATOS DO TERCEIRO GRAU" e muitos 
outros, nada mais são do investidas de Hollywood, no sentido de promover este 

conceito. 
 

Tudo isso é dirigido por satanás, com o objetivo de obter adoração e submissão da 
miserável raça humana caída, arrastada até se curvar, crendo ser ele o próprio Deus. 

Para tal porém, é necessário uma grande farsa instituída, um longo cabedal de 
mentiras precedendo o chamado "CONTATO OFICIAL" ou "A CHEGADA". 

A grande maioria das pessoas não aceita a versão bíblica da história, definindo assim o 
próprio delírio, o espírito do erro, designado pelo próprio Deus (2Tes: 2:11) os 

conduz para a rejeição de Jesus Cristo, do criacionismo e da verdade sobre queda da 
criatura humana, gerando uma terrível e radical alteração dos CÓDIGOS 

GENÉTICOS. Uma véu negro, colocado sobre nossas mentes de tal forma, que 
impede nossa percepção no que refere ao mundo espiritual. Assim, apesar de estarmos 
parcialmente conscientes, não podemos enxergar além desse véu a não ser, auxiliados 

por Deus ou impelidos por satanás. Obviamente, isso não ocorria com criatura 
primordial, Adão tinha acesso a esta dimensão espiritual de forma tão prática 

como nós temos à dimensão física conhecida. Adão era também possuidor de grandes 
poderes sobre toda a matéria, a exemplo do Senhor Jesus Cristo, chamado o 

"SEGUNDO ADÃO". Este véu não só nos separa do Mundo espiritual  
mas também, de parte do nosso cérebro biblicamente denominada  "coração do 

homem" e conhecida pela ciência como INCONSCIENTE OU SUBCONSCIENTE,   
o espírito. Essa é a triste situação decorrente do que a Bíblia chama: queda da Graça 

ou Morte Espiritual.  As implicações genéticas desse quadro podem ser 
observadas numa investigação sobre o movimento da Nova Era, onde encontramos 
referências à alteração do DNA humano visando o desenvolvimento de uma "nova 
consciência". Como resultado seriam geradas as criaturas chamadas "Índigo" ou 

"estrelas", possuidoras de um de um nível de consciência muito superior ao                                                                                                       
conhecido. Segundo seus idealizadores elas seriam "espiritualmente sintonizadas"  

(certamente não como Espírito de Deus). Teriam, de acordo com a Nova Era, 
alcançado um grau superior na escala evolutiva. Uma comunhão maior com o deus 

deste mundo. 
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São muitas as faces da grande farsa dos últimos dias, sempre sem qualquer referência 
a morte espiritual da humanidade a JESUS CRISTO COMO REDENTOR DA 
HUMANIDADE. Segundo eles, a humanidade não precisa de um "Redentor",  

precisa apenas "amadurecimento" para passar ao próximo "nível evolucionário". 
Na verdade, a humanidade está espiritualmente morta perante Deus, condenada à 

eterna ruína. Quando Cristo esteve aqui em carne, em Sua missão de REDENÇÃO, 
deixou bem claro que o ser humano é mao (Lucas 11:13) e está em aliança com 

satanás (João 8:44), sendo portanto inimigo de Deus. Assim, qualquer alegação de que 
o alinhamento da eclíptica em 2012 descrito nos registros Maias dará início a uma 
nova era de realizações espirituais piedosas, é falsa! Os que adotam esses conceitos 
certamente serão decepcionados e de forma alguma escaparão da morte espiritual. 

 
È possível verificar algumas mudanças nas condutas e até características físicas de 
algumas pessoas porém, essas mudanças são parte da movimentação maligna para 

instalação do reinado anticristão. Os conceitos do movimento da Nova Era são 
aparentemente corretos e a "hoste angelical caída" esta pronta para atestá-los e 
confirmá-los perante a humanidade. A conhecida shaman chippewa "No-Eyes" 

afirmou que essas super inteligências "extra-terrestres", estão de posse de todas as 
ferramentas necessárias para "comprovar" que a criatura humana não necessita de 

um Redentor e sim apenas evoluir e aprender a libertar o "poder interior". 
 
Um dos líderes na promoção do conceito   que  envolve 
a  "chegada   dos   deuses   ETs",  é   Zecharia   Sitchin.  
que para justificar sua teoria  sobre seres evoluídos que 
através  da  alteração  do  DNA  de criaturas primitivas 
criaram  Adão e Eva, despreza uma grande quantidade 
de   Registros Bíblicos.  Segundo  ele   esses   seres  são 
oriundos de  um  planeta  denominado  Nibiru,  que  se 
aproxima  do planta Terra  a  cada  3600  anos ou seja,  
estamos  prestes  a  testemunhar  sua  "chegada".   
Tal  conceito  ignora   totalmente  o  Livro   do  Profeta 
Isaías,  através  do qual  entendemos   que  Adão e Eva 
foram criados  pelo  Santo  Deus de  Israel  e não pelos 
"deuses" de Sitchin. 
   

 
Na realidade a América/Babilônia está sob domínio da ordem dos iluminados 

(Illuminati) e suas ramificações as quais, evidentemente tem por controlador o próprio 
Satanás. Esse domínio remonta à fundação da nação Americana, em função dos laços 

como ocultismo em que seus fundadores estiveram envolvidos. Porem a maioria dos 
cidadãos Americanos desconhece totalmente a influência desse "mistério" sobre os 

fundadores da nação, operando lado a lado com os conceitos básicos do Cristianismo, 
exatamente conforme previsto na profecia Bíblica. A curso do "mistério" teve início nos 

dias de Ninrode, por essa razão os maçons afirmam que Ninrode foi o primeiro 
"construtor", em outras palavras o primeiro maçom. Ninrode idealizou a infame Torre 

de Babel, sobre a qual o Senhor lançou um olhar extremamente sombrio.  
Nimrod foi um tipo de "anticristo" em sua tentativa de estabelecer uma Nova Ordem 
Mundial, tendo como a base a Torre de Babel. Nimrod absolutamente era desprovido 
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de conhecimento a ponto de pretender tocar o firmamento visível, muito longe disso, 
seu projeto malignamente inspirado envolve muito mais provavelmente  

um PORTAL INTERDIMENCIONAL, através do qual seria possível fazer contato com 
a dimensão espiritual invisível,  o Terceiro Céu. Proporcionando a Satanás os   

os meios, para dar cumprimento à sua agenda conspiratória no sentido de 
 obter adoração da humanidade. E tudo tem funcionado muito bem. 

 
Um grande volume de informações a esse respeito 

poderá ser encontrado nos DVD’s 
“The American-Babylon Connection” or “Why America Is Babylon” 

 

         
 

www.thelightgate.com/catalog.html 

 
O Grande Selo dos EUA revela ao mundo suas raízes satânicas, nele encontramos 
varios símbolos ocultistas, as comprovações de que a Babilônia-Norte Americana 

desempenha o papel de liderança no eventos do final dos tempos, tendo Satanás nesse 
intuito outorgado poderes a seus líderes e dirigentes. 

 

 
 

Vários detalhes importantes passam totalmente despercebidos nessa estranha figura. 
 A data na parte inferior da pirâmide, os 13 degraus até o topo e olho que tudo vê 

pairando iluminado acima do topo, o olho do deus deste mundo, satanás.  
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Vejamos então, a data encontrada na base da pirâmide em algarismos romanos 
comunmente conhecida como a data da fundação da nação Americana 

1776  
 
 
 
 

 
 

Porém, nesse numero encontra-se oculto, o que a Escritura  
Sagrada denomina A MARCA DA BESTA,  

na exata seqüência em que Jesus Cristo advertiu por intermédio de João 
o Revelador. É muito importante entender, como as sociedades 

secretas utilizam os números e como ocultam  
dos cidadãos comuns o que a America realmente é e  

qual seu verdadeiro destino. 
 

Temos dois sistemas de matemática em uso no grande selo: 
1 -O antigo sistema babilônico com base no número 6 

2 -O sistema moderno baseado no numero 10 
A forma como ambos são usados revela a inteligência diabólica em ação.  

Primeiramente é preciso dividir o numero de algarismos romanos em três grupos de 
três algarismos: 

 

MDC – CLX – XVI 

M = 1000 
 

 
              
 
 
 

                                          D = 500                   C = 100 

  
 

Observe que somando os dois últimos algarismos 
do primeiro grupo de três obtemos 600,  

o primeiro termo especificado a João (Apocalipse:13-18) 
 para decifrar o enigma da besta. "seiscentos".                    

MDCCLXXVI 

500 + 100 = 600 
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 C = 100 

 

 

                                            

                       L = 50                  X = 10              
Somando os dois últimos algarismos do segundo grupo de três 

temos o segundo termo dado a João, "sessenta". 
                                                                                               

X = 10 

 
 

 

 

 

          V = 5                   I = 1                    

Assim temos seiscentos, sessenta e seis, exatamente 
o número apresentado no Livro do Apocalipse para 

compor a MARCA DA BESTA. Observe que os 
seis últimos algarismos dos grupos de três,  

são característicos do sistema numérico babilônico 
baseado no numero seis. Já os três primeiros algarismos  
dos três grupos, são característicos do sistema numérico  

moderno, baseado no numero dez onde [6 babilônico = 10 moderno].    
assim temos M=1000=600 babilônico, C=100=60 babilônico  

e X=10=6 babilônico, em outras palavras, 1000 dólares norte-americanos  
equivalem a 600 unidades monetáriasbabilônicas,  

100 dólares norte-americanos equivalem 
a 60 e 10 dólares norte-americanos a 6!  

O ocultismo usa números e códigos em tudo. Diante de 
 um incidente como a destruição das torres gêmeas,  

por exemplo, basta observar os números pois o ocultismo, 
assina tudo o que faz, especialmente sacrifícios satânicos.  

Os dirigentes da nação o fazem em cada projeto de lei.   
Eles jamais abrem mão da mágica dos números! 

50 + 10 = 60 

5 + 1 = 6 
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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, 17- Para que ninguém possa comprar ou vender, senão 

aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. 18- Aqui há sabedoria. 
Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta; porque é o número de um 

homem, e o seu número é seiscentos e sessenta e seis. 
 

Assim, o número 600, 60 e 6 oculto em meio ao 
 selo dos EUA, anuncia ao mundo o que essa nação 
realmente é, expondo a raiz da América enredada na  

Antiga Babilônia! O que significa que o sr. 666 
 será rei ou dirigente absoluto sobre a América, a 
A GRANDE BABILÔNIA DOS ÚLTIMOS DIAS.  

Ele mesmo, a quem a Escritura Sagrada denomina SATANAS. 
 

Isaias 14: 12-14 (Versão King James)  
Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva! Como foste cortado por terra, tu que 
debilitavas as nações! 13- E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de 

Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte.  
14- Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. 

 
Quando Lúcifer assumirá o seu lugar na América?  

Será um sinal o fato do povo americano 
estar mergulhando em uma literal ditadura? Ao mesmo tempo  

vermos a militarização das forças policiais?  
Será um sinal o fato da sede das Nações Unidas estar 

instalada em solo americano na grande cidade "Babilônia"? Enquanto 
testemunhamos a instalação de leis draconianas limitando 

mais e mais a  liberdade? Observe 
que Cristo nos diz que O ANTICRISTO / LÚCIFER 

SE MANIFESTARÁ EM UM LOCAL EM QUE NINGUÉM ESPERA.  
 

Você  sabia  que  o  Grande  Selo  dos  EUA  mostra  inclusive 
 o  tempo  em  que  os  ocultistas acreditam que lúcifer  (666), 
 será coroado rei da Babilônia e de todo o planeta? Parece um 
exagero,  porem   isso   também  esta  oculto  no  Grande  Selo. 
O Sr. Ton  Horn  desvendou  o código que aponta diretamente 
para  o  ano  maia  de  2012,  o  ano  da "chegada"  dos deuses                                                 
(anjos caídos) sob a mascara de criadores da humanidade          www.apollyonrising2012.com 
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Assim como ao que se refere à MARCA DA BESTA,  
temos dois conceitos referentes. Do lado esquerdo temos o sistema calendário Katun 

utilizado pelos Maias e do lado direito o nosso sistema calendário padrão. 
A pirâmide contem 13 níveis ou degraus. Considerando que a Nação Americana foi  

fundada em 1776, (mesmo ano em que a Ordem luciferiana dos Iluminados (Illuminati) 
foi formada), encontramos um resultado que não pode ser mera coincidência. Basta 
adicionar um Katun maia de 19,7 anos a cada um dos 13 degraus para chegarmos 

exatamente ao ano 2012, com o olho satânico que tudo vê  
flutuando sobre ele. Os maias afirmam que em 21 de dezembro 

2012, seus "Deuses" irão voltar, "A CHEGADA",  
a mesma chegada encontrada em: 

 
2 Tessalonicenses 2: 9-11 

a esse iníquo cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e 
prodígios de mentira, 10- e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não 
receberam o amor da verdade para serem salvos. 11- E por isso Deus lhes envia a operação do 

erro, para que creiam na mentira; 12- para que sejam julgados todos os que não creram na 
verdade, antes tiveram prazer na injustiça. 

 
Observando o lado direito do selo e considerando o nosso sistema calendário, temos 13 

ciclos de 20 anos terminando em 2016. A seguir, entre 2012 e 2016  
visualisamos o priodo de três anos e meio, quarenta e dois meses (Apocalipse 13 -5)!! 

  Seria isso uma referência ao rinado mundial de lúcifer?  
Estaria então o ano de 2012 relacionado com o evento citado em  

Apocalipse 12? 
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7- Então houve guerra no céu: Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e 
os seus anjos batalhavam, 8- mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. 9- E 
foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana 

todo o mundo; foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. 
10- Então, ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora é chegada a salvação, e o poder, e o 
reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo; porque já foi lançado fora o acusador de 

nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. 11- E eles o venceram pelo 
sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho; e não amaram as suas vidas até a morte. 

 
 

Isto certamente gera muitas duvidas quanto a intensa movimentação  
dos EUA junto ao Oriente Médio, principalmente junto ao Iraque com a construção da 

Embaixada Americana em Bagdá (antiga Babilônia), num local muito próximo ao 
local onde teria sido construída a antiga Torre de Babel. Por outro lado temos 
comprovado o fato de que as tropas Americanas, vasculharam e examinaram 

cuidadosamente inúmeros artefatos antigos encontrados no local, aparentemente em 
busca de algo muito importante e que posteriormente teria sido levado. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por essa razão é de vital importância entender a atividade relacionada a Objetos  

Voadores não Identificados (OVNI) na América, especialmente a coincidência de seu 
inicio com o surgimento do Estado de Israel no Oriente Médio. 

 
Apocalipse 13: 2-5 

E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a 
de leão; e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. 3- Também vi 
uma de suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a 

terra se maravilhou, seguindo a besta, 4- e adoraram o dragão, porque deu à besta a sua 
autoridade; e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? quem poderá batalhar 

contra ela? 5- Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias; e deu-se-lhe 
autoridade para atuar por quarenta e dois meses. (três anos e meio) 

 
Satanás é o dragão, a velha serpente que engana as nações (Apocalipse 12:9) 
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Em resumo: 
 

1. Em Apocalipse 12, somos informados que satanás  
e seus anjos são precipitados para a Terra. Isso caracterizaria 

uma literal "chegada do espaço exterior ou das estrelas".  
Na realidade eles seriam precipitados através de um portal 

inter-dimensional, o que lhes proporcionaria a oportunidade 
de passar por seres extraterrestres responsáveis pela criação da 

humanidade e que teriam voltado, para auxiliar   
no próximo "salto quântico" da 

escala evolutiva para o "status divino". 
2. A profecia Maia, marca o retorno dos seus "deuses" 

que na verdade são "anjos caídos", para 21 de dezembro de 2012. 
3. A América tem em seu Grande Selo, o símbolo de Lúcifer 

e o número da "Besta" 600, 60 e 6. 
4. as massas estão sendo aclimatadas através da mídia em geral para a 

 "chegada dos deuses extraterrestres". 
5.  Em 2 Tessalonicenses 2: 9 é dito que essa "chegada", é caracterizada 

por uma poderosa obra satânica e o versículo 11 afirma que Deus permite   
essa ilusão, como o ato final do espírito do erro, no intuito de  

convencer os que rejeitaram a Verdade, de que a Bíblia é uma "mentira completa". 
6. Em Daniel 2:43 esta caracterizada uma nova 

 investida dessas criaturas contra a raça humana, gerando uma aberração genética a 
exemplo de Genesis 6 e constituindo um reinado misto pelo tempo de 42 meses. 

7. O Livro de Isaías nos fala de "SARMENTOS DE  
UMA VIDE ESTRANHA" (Isaias 17:10), para se referir a  

"estrangeiros". Porem isso também pode ser aplicado a criaturas oriundas do 
desconhecido, viajantes inter-dimensionais identificados como sendo deuses ou seres 

extra-terrestres mas que na verdade, são anjos rebeldes caídos.   
 

O próprio lúcifer encarnado na pessoa de um homem 
pela astucia do maligno, será empossado como REI DO MUNDO, armado com todo 

poder do inferno. Quem poderá batalhar contra a besta? (Apocalipse 13:4) 
 

E satanás escolheu a América como veículo para conduzir o mundo ao estado terminal 
de total alucinação. Sabemos através de antecedentes seguramente  

embasados, que a América esta destinada a essa horrível catástrofe. E tudo começou 
curiosamente em 1897, mesmo ano em que o Congresso Sionista reuniu-se para 

estabelecer o novo Estado de Israel. Mesmo ano em que ocorreu o pouco conhecido 
incidente com Objeto Voador não Identificado (OVNI), no povoado de Aurora no 

Texas, exatamente na latitude 33! 
 

O Senhor designou o tempo da humanidade em 120 anos (Genesis 6 :3).  Se somarmos 
120 anos ao ano da fundação do Estado de Israel e da introdução dos EUA no enigma 

OVNI -1897, o resultado será 2017. 
O fim 
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Abaixo temos alguns aspectos de um livreto vazado de arquivos secretos, destinado a 
equipes de resgate para "recuperação" de Objetos Voadores não Identificados (OVNIs) 

e seus ocupantes (a hoste angelical caída). O mesmo foi examinado cuidadosamente 
por pessoal especializado e considerado autêntico. Os comentários constantes 

confirmam totalmente o rigoroso sigilo em operações envolvendo os contatos, no 
intuito de manter público em geral no "escuro". Tem funcionado muito bem, porque a 

maioria das pessoas se recusa a aceitar a verdade.  
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www.majesticdocuments.com/documents/1948-1959.php 
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Esses documentos demonstram claramente  
o envolvimento da América, a grande Babilônia dos últimos dias,  

na obra maligna dos anjos rebeldes.   
Satanás a tem escolhido por sua constante rebeldia 

contra o Senhor.  
 
 
 


