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O enigma UFO/OVNI não é um tema da atualidade, relatórios sobre tal atividade
abundam em toda a literatura e material religioso da antiguidade. Tais relatórios
incluem desde objetos voadores até literais "encontros" e reuniões com os chamados
"DEUSES" ORIUNDOS DAS ESTRELAS. Existem registros que afirmam terem
eles gerado filhos a partir de mulheres humanas, produzindo uma raça de "gigantes"
(Genesis 6:4) causadores de enormes transtornos para a espécie humana, que
finalmente teriam sido destruídos por um grande dilúvio (Genesis 6:17). Discussões
sobre a extensão desse dilúvio são igualmente abundantes. O Registro Bíblico afirma
ter sido a nível mundial. O capítulo seis do Livro de Gênesis reza sobre esse assunto,
assim como o Livro Apócrifo de Enoque. Seriam eles uma coletânea de lendas e mitos
ou, O LITERAL REGISTRO DE ACONTECIMENTOS ENVOLVENDO NOSSOS
ANTEPASSADOS?
Esses assim chamados "deuses", os quais a Bíblia e o Livro de Enoque afirmam ser
anjos caídos, teriam em seu protocolo um retorno "físico" a este planeta sob eficiente
disfarce, preparado para a grande maioria, exceto alguns "poucos eleitos" não
vulneráveis. Denominados "Elohim" em culturas ancestrais, eles ENTESOURAM
EM SUA BAGAGEM O ENGANO E A CRUELDADE, QUE FINALMENTE
SEGUNDO A PROFECIA BÍBLICA CONDUZIRÃO A HUMANIDADE POR UM
CAMINHO DE DESTRUIÇÃO, JAMAIS VISTO OU IMAGINADO. Sua derradeira
manifestação é Biblicamente prevista para os últimos dias, aparentemente a partir do
inicio da ascensão do Israel Sionista, culminando com o final de todas as coisas
conhecidas. Considere-se o ano 1917 e os eventos envolvendo Fátima e Israel
(milagres em Fátima -outubro de 1917/campanhas de Allenby junto à Palestina em
dezembro de 1917). A partir daí observa-se um intenso crescimento da atividade
UFO/OVNI.
Em 1945 com o final da II Grande Guerra, a América literalmente importou as
pesquisas ordenadas por Hitler sobre Energia Alternativa, juntamente com o pessoal
técnico através da Operação Paperclip. Posteriormente essa operação teria sido
instalada em Los Alamos na ultra secreta Área 51 visando maior desenvoltura. Logo
a seguir em 1947 ficamos diante do incidente Roswell em que segundo os relatos,
uma Nave Alienígena com quatro ocupantes, pelo menos um deles ainda com vida,
teria sido capturada pelo Exercito dos Estados Unidos. Tudo isso ocorrendo
praticamente na mesma área do globo.
Cabe salientar que na época as autoridades já tinham conhecimento através de ex
Agentes da CIA, que Hitler possuía em seu arsenal pelo menos dois Objetos Voadores
operacionais desenvolvidos a partir de tecnologia alienígena. Segundo eles, tais
OVNIs poderiam viajar pelo espaço com velocidades até então nem sequer
imaginadas e grande parte da engenharia para o seu desenvolvimento teria sido
obtida através de psicografia e outros procedimentos relacionados com ocultismo.

Em 1967 a Editora Norte Americana Dial Press publicou um livro intitulado THE
REPORT FROM IRON MOUNTAIN (Relatório da Montanha de Ferro), afirmando
tratar-se de um relatório de reflexão produzido pelas Instituições Governamentais. Isso
foi prontamente negado e classificado como farsa por Washington. Mesmo assim
personalidades influentes da época como o escritor Leonard Lewin afirmavam tratar-se
de documento autentico.
Vários anos depois, o próprio Lewin declarou ter sido o autor do livro que seria na
verdade uma sátira política. No entanto, a agenda Iron Mountain foi aparentemente
assumida pelo CFR (Conselho de Relações Exteriores) e, artigos apoiando suas
conclusões começaram a aparecer na revista Foreign Affairs (Relações Exteriores),
publicada pelo órgão sede do CFR. De qualquer forma, é possível garantir que as
diretrizes Iron Mountain estão sendo postas em pratica a nível nacional e
internacional, NESTE EXATO MOMENTO.
SEGUNDO CONSTA, THE REPORT FROM IRON MOUNTAIN É UM EXEMPLO
DE "FICÇÃO" QUE SE TORNA REALIDADE E SEU CONTEÚDO DEVERIA
SER CONHECIDO POR TODOS.
Incorporado no mesmo evidentemente encontra-se o conceito OVNI, utilizado com o
objetivo de inspirar a união dos povos do mundo sob a autoridade das Nações Unidas,
frente a uma eventual AMEAÇA ALIENÍGENA. Nas palavras do próprio Presidente
Ronald Reagan em um discurso às Nações Unidas, "é preciso colocar de lado
diferenças mesquinhas objetivando uma UNIÃO FORTALECEDORA".
Para empreender tal "campanha", introduziu-se a principio o conceito dos "alienígenas
maus", representando uma séria ameaça a toda espécie humana. Nessa faze observouse o registro inclusive por órgãos oficiais, de um acentuado aumento na atividade
OVNI em torno de bases militares, obviamente para dessa forma obter-se a impressão,
de que a "estrutura defensiva" das nações seria o principal alvo de tais invasores. Para
incrementar a tensão e o "fator medo", observou-se também um aumento considerável
nos registros de mutilações de animais e sequestros de humanos. Paralelamente,
órgãos oficiais com o objetivo de "desinformar", em ações literalmente teatrais, teriam
acobertado alegadas ocorrências, liberando-as em seguida para uma pequena elite de
pesquisadores. Esses e de outros métodos, lentamente envolveram nossas mentes com a
ideia de que "não estamos sós no universo", de que nossos vizinhos poderiam de fato
representar uma grande ameaça e de que A MELHOR ESTRATÉGIA DEFENSIVA
SERIA A UNIÃO. Finalmente, numa espécie de cartada definitiva, introduziu-se o
conceito dos "alienígenas bons", viajantes estelares altamente evoluídos e poderosos
dispostos a nos socorrer sem nada exigir em troca.
Através desse "esquema cinematográfico envolvendo alienígenas bons e maus", a raça
humana é apanhada em uma cruel armadilha. "Alienígenas bons", na verdade anjos
caídos e lúcifer identificando-se como o Cristo de Deus e senhor absoluto de toda
estrutura física mundial. Com aparência literalmente angelical, ele envolverá a
humanidade com exceção de alguns poucos, na maior farsa de todos os tempos!
ALTERNATIVA III

A Alternativa III é outra arma diabólica, baseada em uma possibilidade de "escape", no
caso de grandes catástrofes universais e destruição em massa. Disponível apenas para
uma elite, alguns poucos membros da raça humana escolhidos a dedo. Com apoio de
satanás e seus anjos, esses "privilegiados" coseguiram estabelecer colônias de apoio na
Lua e em Marte, onde pretensamente estarão abrigados durante eventuais tempos
críticos, para em seguida, assim que as coisas se acalmem, voltar e repovoar o planeta.
Em meio a tais manobras diabólicas, muitos seres humanos foram sequestrados,
tiveram suas personalidades (almas) aprisionadas fora do corpo e tiveram seus corpos
escravizados para implementação e manutenção do projeto.
É claro, a alternativa III seus protocolos e cronogramas, foram tachados como sendo
produto de mentes desequilibradas. Não é estranho que Jesus Cristo tenha dito que
satanás não se firmou na verdade (João 8:44). ELE É O MESTRE DA
DESINFORMAÇÃO E ZOMBA DOS INGÊNUOS FACILMENTE MANIPULADOS
ATRAVÉS DAS SUAS MENTIRAS. Os que consideram isso o máximo absurdo,
precisam saber que a coisa não acaba por aí. Há também a Alternativa II, cujo
cronograma inclui a construção de grandes complexos subterrâneos, ligados através de
um enorme emaranhado de túneis e rodovias. Existem inúmeros relatos dados por
testemunhas oculares de alta confiabilidade invariavelmente expostas ao ridículo ou
classificadas como doentes mentais!
Evidentemente em ambos os casos a tecnologia avançada é indispensável. Afim de
alcançar essas bases interplanetárias longínquas, são necessários veículos espaciais
com recursos tecnológicos muito mais avançados do que imagina nossa mentalidade
frágil e comprometida. NISSO CERTAMENTE TEMOS UM PONTO DE CONEXÃO
COM OS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO IMPÉRIO NAZISTA SOB O MANTO
MALIGNO DAS CIÊNCIAS OCULTAS. OVNIs, são entre outras coisas ferramentas
utilizadas para o desenvolvimento de tais protocolos. A Escritura Sagrada em suas
entrelinhas demonstra claramente tratar-se de uma realidade incontestável. Ela
também aponta diretamente para os EUA (Babilônia Política dos Últimos Dias), como
sendo seu principal instigador e mantenedor atualmente. Uma comprovação clara da
farsa que já opera em nosso meio são as fotos das missões lunares fornecidas ao
público. Muitas delas têm "problemas com a iluminação", as sombras não se
apresentam de forma correta, o que segundo especialistas significa que essas imagens
foram obtidas na Terra.
O filme norte americano "Capricorn One" trata em seu enrredo de algo muito
semelhante. Ele se refere a uma encenação promovida por orgãos governamentais. No
no caso da lua, as imagens falsas teriam sido usadas para ocultar o que realmente
estaria ocorrendo lá?
O Dr. Peter Bater, agente da inteligência na CIA e NSA, declarou anos atrás, ter
conhecimento da existência de colônias na Lua e em Marte. Ele também afirmou que
a elite econômico financeira da terra esta por trás de tudo, especialmente os
Rockefeller e Rothchilds. Afirmou haver uma verdadeira guerra lá fora, denominada
Guerra da Lua Cheia! Bater faleceu, e foi esquecido!
A FACE MARCIANA

Descobertas do pesquisador Richard Hoagland dão conta de anomalias na área
marciana de Cydonia e de uma enorme estrutura com o formato de uma face. Alguns
escritos ancestrais afirmam os chamados "deuses da antiguidade" transportaram
seres humanos até Lua e além dela. Outros afirmam que a humanidade "se
originou" em outra paragem universal, sendo em seguida "semeada" neste planeta
pelos Eloin, que por vezes teriam voltado para manipular corretivamente nosso DNA
(código genético). PARALELAMENTE ELES TERIAM "FABRICADO" AS
RELIGIÕES PARA ORIENTAR A HUMANIDADE RUMO AO DESTINO
"PRETENDIDO". Em outras palavras, crenças ancestrais afirmam que a criatura
humana é fruto de manipulação exercida por intelectos superiores com propósito não
revelado. No entanto muito se fala nos meios ocultistas, de uma era dourada
prometida por esses "deuses", um salto da humanidade até o nível da alegada
"comunidade intergaláctica". A iniciação no que eles denominam "consciência de
Cristo" E QUE A BÍBLIA CLASSIFICA COMO POSSESSÃO DEMONÍACA. O
desdobramento de todos os "mistérios ancestrais", certamente com sinais e prodígios
surpreendentes (2Tessalonicences 2:9)!
ENGANOS SATÂNICOS
A Escritura Sagrada afirma que Satanás se apresenta como um anjo de luz, isso é:
uma criatura pacífica, amorosa e cheia de sabedoria. Porem, por traz dessa aparência
angelical esta um monstro cujo único objetivo é destruir e cuja principal ferramenta
de trabalho é a mentira! O enigma UFO/OVNI, juntamente com os grandes
monumentos ancestrais encontrados na Terra e também em Marte, são tentáculos da
sua farsa. Esporadicamente ele providencia "descobertas incríveis" de registros
ancestrais com informações sobre origens e o destino humanidade, neles geralmente
se encontram dados suficientes para comprovar que Cristo não é o Único e Suficiente
Redentor da humanidade e sim, apenas um avatar ou mestre ascendido a exemplo de
outros assim chamados "seres iluminados". ASSIM, ELE OCULTA DA
HUMANIDADE, A MALDIÇÃO DA QUEDA, A CRUZ E A NECESSIDADE DE
ARREPENDIMENTO. Há um denominador comum em tudo isso que nos leva uma
pausa para reflexão, um arrogante questionamento jamais vinculado na mensagem
de Jesus Cristo: "...É assim que Deus disse...?" (Gen 3:1).
Solidamente conectados ao enigma UFO/OVNI estão: a negação da Obra Criadora
unicamente pelas Mãos de YAWH Onipotente, a negação da queda do homem pela
desobediência no Jardim do Éden e finalmente a negação da Obra de Redentora de
Jesus Cristo no Calvário. Palavras e testos Bíblicos são geralmente utilizados em suas
"catequizações", QUE QUANDO EXAMINADAS DETIDAMENTE REVELAM
UMA DOENTIA TENDÊNCIA ANTICRISTÃ.
Um dos principais ingredientes dessa monstruosa falsificação é a chamada
"conspiração evolucionista", nela, os chamados "ALIENS" (anjos caídos) operam
poderosamente com o objetivo de reafirmar a Teoria da Evolução, embasada
principalmente nos trabalhos de Charles Darwin. A rocha marciana com vestígios de
vida, o gelo encontrado na superfície lunar e a existência de outras estrelas orbitadas
são alguns dos argumentos utilizados para forjar um "texto" altamente convincente
sobre a legitimidade da ciência e a ilegitimidade da Bíblia. Por mais incrível que
possa parecer, existem registros cofiáveis a respeito de um projeto denominado
Looking Glass, em que através de tecnologia alienígena, pessoas influentes teriam

sido transportadas ao passado, até o exato momento da Crucificação de Cristo, onde
puderam constatar tratar-se de uma "farsa" com o objetivo de desenvolver a religião
para controlar a evolução da espécie. EVIDENTEMENTE PARA TORNAR NULO O
CONCEITO DE REDENÇÃO DA HUMANIDADE ATRAVÉS DO MESSIAS
PROMETIDO, JESUS CRISTO.
Qual seria a razão do esforço concentrado de psicógrafos, ocultistas, grandes
religiões, governos e da sociedade em geral no sentido de destruir o conceito de
Redenção? Qual a razão dessa perseguição doentia. Estaríamos diante do
cumprimento da Profecia referida no Salmo Dois? Teria a humanidade de fato uma
atitude hostil com relação ao Único Deus Verdadeiro? QUE TERRÍVEL DESTINO
A ESPERA SE A REDENÇÃO MESSIÂNICA FOR A VERDADE LITERAL E SE A
BÍBLIA ESTIVER ABSOLUTAMENTE CORRETA? Acredite, se assim for, trata-se
da maior de todas as tragédias!
É preciso decidir urgentemente! Segundo o Registro Bíblico, essa decisão
determinará nosso destino por toda Eternidade. Essa é a Mensagem agregada à
Missão do Messias e Senhor Jesus Cristo, a Verdade acima de todas as coisas.
Durante sua estada física entre nós, Ele não poupou palavras a esse respeito. Insistiu
quanto ao fato de que deveríamos decidir entre abraçá-Lo ou rejeitá-Lo. Insistiu
também para que o aceitássemos mesmo sem compreendermos totalmente a Sua
Mensagem. Porem nunca pela força ou pela opressão. Ele quer que O olhemos de
frente e QUE CONTEMPLEMOS O VERDADEIRO AMOR PERDIDO NO ÉDEN.
O balsamo que cura nossas almas, embora possa parecer impossível recebê-lo, já que
confronta as coisas que nos são mais caras (Lucas 14:33).
Já segundo a teoria evolucionista, jamais teria ocorrido um regresso em função da
queda no Jardim do Éden, ao contrário, a espécie humana encontra-se em franco
progresso rumo ao status de "divindade". E então, com base nisso, considerando que
algumas pessoas "evoluem" mais rapidamente, estruturou-se um sistema hierárquico
onde a elite econômico-financeira retém todas as chaves enquanto os demais são
classificados como "sementes defeituosas" que portanto devem ser eliminados do
planeta através de um procedimento codificado pelo termo "limpeza". Assim, o
conceito evolucionista é utilizado para justificar violência e opressão. Afinal, a elite
"mais evoluída" é proprietária do poder para decidir inclusive entre a vida e a morte.
Por outro lado, os conceitos ditados por Jesus Cristo são totalmente ignorados, e não
só pelos incrédulos, mas pela grande maioria dos que se dizem Cristãos, exatamente
conforme o predito. A Escritura qualifica esse engano como uma "intensa ilusão"
(2Tes 2:11 KJV), uma ilusão tão poderosa e com tantas "evidências palpáveis" que
quase ninguém poderá resistir, somente alguns poucos escolhidos (Mateus 24:24). E
Deus o permite, por eles haverem rejeitado Sua Salvação, rejeitado a Verdade
enviada a este mundo para Redimir os povos sob a "Lei do Resgatador" (Lev 25:4749)
PROJETO BLUEBEAM
Bluebeam é a denominação codificada de outro projeto largamente vinculado nos
meios ocultistas. Segundo consta, seu método de ação se baseia na produção de
SOFISTICADAS PROJEÇÕES HOLOGRÁFICAS E REALIDADES VIRTUAIS. O

objetivo? Influenciar e sugestionar grandes multidões. Espetáculos ilusórios com
propriedades hipnóticas capazes de gerar a nítida impressão de manifestações
paranormais como, por exemplo, a "chegada" de criaturas vindas do espaço exterior,
semideuses e principalmente de um falso messias. Um método diferenciado com os
mesmos objetivos das falsificações divulgadas pela NASA com imagens estáticas de
um pouso na lua. Se esses foram admitidos, certamente aqueles também o serão! O
messias Bluebeam é perfeitamente alinhado com a teoria evolucionista e através da
sua "imagem", a elite econômico-financeira exercera o domínio tão ardentemente
desejado. Unificara todas as religiões e inaugurara um falso milênio de paz.
Sua ascensão ao poder envolve o assassinato a sangue frio de milhões e milhões de
pessoas sem nenhuma piedade. Energizados pelo poder de Satanás, eles constituem a
NOVA ORDEM MUNDIAL DE LÚCIFER. O Deus Pai Todo Poderoso irá entregar
a humanidade nas mãos de lúcifer e lúcifer os destruirá! Os donos do poderio
econômico financeiro, os ocultistas e todos os que o seguirem em sua Nova Era
Dourada serão varridos e suas almas e espíritos mergulharão num lugar de
inimagináveis e eternos tormentos. Essa é a Inabalável e Imutável Verdade
entesourada no Registro Bíblico.
O FENÔMENO UFO/ÓVNI É A GARRA QUE ARRASTA A HUMANIDADE
PARA AS TREVAS DO REINADO LUCIFERIANO.
(2Ts 2:8-12)
E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e
aniquilará pelo esplendor da sua vinda;
(9) A esse 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 se salvarem.
(11) E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira;
(12) Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram
prazer na iniqüidade.
SINAIS E PRODÍGIOS DE MENTIRA. Certamente Paulo se refere a demonstrações
de poder através de falsificações. ALGO QUE APENAS APARENTA SER REAL.
Carl Sagan especulou serem os milagres nada mais do que tecnologia desconhecida.
Sob certo aspecto ele pode ter toda a razão. Agora considere: PAPERCLIP,
ALTERNATIVA TRÊS, MONTANHA DE FERRO financiados por grupos secretos
durante mais de 50 anos, finalmente a multiplicação da tecnologia informatizada e a
aspiração maior de satanás realisada: SER TIDO COMO DEUS. Qual seria a forma
mais rápida e eficaz de convencer a humanidade a adorar Satanás e considera-lo
como sendo o próprio Deus?
Evidentemente através de algum tipo de controle mental exercido. Sendo o mestre do
engano como a Bíblia nos adverte, todo o seu trabalho esta baseado em uma completa
reversão da Verdade, uma síntese de falsos conceitos, teorias e maravilhas cientificas

que em nada concernem ao Reino de Deus. A COMEÇAR PELA TEORIA DA
EVOLUÇÃO, a partir dela surge um enorme emaranhado de enganos sobre origem,
destino e posição do homem com relação ao universo. Tudo muito bem estruturado
para confundir e desencaminhar.
POREM SATANÁS NÃO O FAZ SOZINHO, ELE SE UTILIZA GRANDEMENTE
DA CONCUPISCÊNCIA HUMANA. Por essa razão Deus considera a humanidade
absolutamente indesculpável. Ele assegura que a Verdade poderá ser encontrada por
todo aquele que a buscar, por outro lado o Registro Bíblico demonstra claramente
que a humanidade não quer a Verdade, ela pretende justificar-se através conceitos
teológicos e filosóficos falsos, uma busca absolutamente inútil! O HOMEM DEVE
PERMITIR QUE DEUS LHE MOSTRE A VERDADE, POR MAIS DURA QUE
SEJA CASO CONTRÁRIO JAMAIS ENCONTRARÁ SALVAÇÃO.
O fato é que o fenômeno UFO/OVNI tem para oferecer à humanidade, maravilhas
que dificilmente serão rejeitadas. Algo que vai diretamente ao cerne dos nossos
sonhos e desejos mais profundos. Algo que ignora o desconforto do pecado, da Cruz e
da necessidade de arrependimento. Que ignora acima de tudo a Porta Estreita e o
Caminho Apertado sendo que apenas poucos, exatamente de acordo com os
ensinamentos de Jesus Cristo, poderão contemplar a dura Verdade, encontrar
Verdadeiro Arrependimento e a Salvação da Alma.
Poucos obedientes ao Senhor que RENUNCIAM AO MUNDO EM BUSCA DA
VERDADE, entram pela Porta Estreita e vivenciam as Revelações de Deus sobre sua
natureza caída e coração corrompido do homem. Sobre o abismo sem Amor ao qual
estamos submetidos. Sobre uma humanidade mergulhada em violência e
monstruosidades além da imaginação. Mesmo em seu melhor estado, a criatura
humana é má.
(Jr 17:9) Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso; quem o
conhecerá?
Quem pode ouvir esse discurso?
A ESSÊNCIA DA QUEDA
A Escritura afirma que o homem foi criado sob o Divino Amor de Deus (Gen1:27).
Seu âmago era então repleto do INCONDICIONAL, ABSOLUTO E PERFEITO.
Porem, com a contaminação pelo conhecimento do mal, SEU INTERIOR
PERFEITO LITERALMENTE SUCUMBIU e sua descendência mergulhou nas
mais densas trevas restando apenas uma vaga noção do que seria o Verdadeiro Amor.
Mesmo aplicando todo seu empenho o homem não pode mais Amar
Verdadeiramente, sua natureza caída não o permite. Ele agora vaga as cegas em
busca dessa Dádiva perdida. UM DOM QUE SÓ PODERÁ SER CONCEDIDO
PELAS MÃOS DO SENHOR JESUS CRISTO. Um Dom outorgado somente a
aqueles que realmente buscarem, não importa quão mal possa ser. A Beleza do Amor
de Deus nivela a humanidade sob a saga de Adão. Todos pecaram, e todos devem ir
até Sua Presença para obter Redenção!

Por si só o homem é incapaz de libertar-se da escravidão a que está submetido. A
partir da queda ele tornou-se um prisioneiro de satanás. Quanto mais luta para
libertar-se, mais poderosas se tornam as cadeias. Nesse afã ele exercita os mais
variados métodos a fim de obter controle sobre seus impulsos malignos, sobre a
monstruosidade que jorra de seu interior. Alguns conseguem fazer um bom trabalho
e acabam classificados como "santos". Outros sucumbem classificados como
"criminosos". E o mal permanece indestrutível no interior de ambos, mantendo-os
constantemente em cheque. Nesse aspecto muitos se desviam da Verdade.
A verdade é que o ponto máximo a ser atingido pela criatura humana caída é o
reconhecimento do "Amor Ágape de Deus". E como obtê-lO? Pela Regeneração
através da Porta Estreita (Mateus 7:13, Lucas 13:24), ou através de algum tipo de
"iniciação" ocultista? È preciso decidir e o fenômeno UFO/OVNI tem exatamente o
objetivo de enganar e desencaminhar. Esteja atento!
JESUS CRISTO AFIRMOU TER VINDO PARA LIBERTAR PRISIONEIROS
(Lucas 4:19). Sua Missão consiste no Resgate das almas escravizadas por satanás.
Tudo consumado conforme seus próprios ensinamentos, através de um procedimento
comumente denominado "Nascer de Novo". Uma experiência sobrenatural através
da qual o Deus Todo Poderoso ressuscita o espírito do homem e o resgata da perdição
eterna. Cristo é o Sumo Sacerdote Intercessor, uma espécie de Advogado de defesa
por intermédio do qual a criatura caída é LITERALMENTE COMPRADA. Em
seguida deve ocorrer a Remissão, o Renascimento, sem o qual, o alto preço pago pelo
Resgate se torna infrutífero. São muitos os enganos satânicos agregados à síntese
maligna dos últimos dias com o objetivo de impedi-lo. O fenômeno UFO/OVNI os
mesmos "deuses da antiguidade" empregam todas as suas forças nesse sentido.
Na situação atual, a humanidade não tem a menor ideia do que seja o Verdadeiro
Amor, o Amor Ágape de Deus. Na verdade, conhecimento e integração com mesmo é
fator imprescindível no que se refere à genuína Redenção. POR OUTRO LADO A
ÚNICA FORMA DITADA POR CRISTO PARA ALCANÇA-LO É ATRAVÉS DA
PORTA ESTREITA E DO CAMINHO APERTADO (Mateus 7:14). Satanás
evidentemente afirma ao contrário, que o amor está em nosso interior e que nós
apenas devemos aprender a transmiti-lo, é claro, através de algum tipo de "iniciação"
em suas ciências ocultas, todas elas imitações grotescas da Verdadeira Regeneração.
Uma mensagem extremamente perigosa, porem com duas características
inconfundíveis da sua malignidade: 1 -nega totalmente o desastre ocorrido no Jardim
do Éden e 2 -afirma que o nosso interior já é repleto de amor. Segundo ela, a
humanidade precisa apenas passar para uma próxima fase de "evolução" e chegar a
um nível por eles denominado "consciência de Cristo".
Porem, segundo a Escritura Sagrada a realidade é bem diferente. O mundo espiritual
invisível e eterno contem dois hemisférios radicalmente opostos e a vida material é
apenas uma espécie de sonho momentâneo. Encontramo-nos literalmente
aprisionados até a experiência da morte, quando então, na grande maioria dos casos,
o destino supera o pior dos pesadelos!
A dura realidade a respeito da situação em que nos encontramos está claramente
demonstrada em um Livro desprezado e rejeitado. No entanto, esse Livro, "escrito"

pelo Deus Criador de todo o Universo, contem o único registro profético 100%
preciso, o que torna o ato de rejeitá-lo A MAIOR DE TODAS AS TOLICES!
O FENÔMENO UFO/OVNI E ISRAEL
Se relacionarmos o cronograma de estabelecimento do Estado Sionista de Israel, a
ascensão do Conselho Norte Americano de Relações Exteriores, envolvendo a elite
econômico-financeira do planeta e a estruturação da babilônia política dos últimos
dias (Estados Unidos da America), a verdade surge bem diante dos nossos olhos. Por
outro lado, a Escritura Sagrada afirma que uma grandiosa farsa criada por satanás
(fenômeno UFO/OVNI INCLUSO), será utilizada como arma mortal nos últimos dias
(2Tessalonicences 2:9-10). Satanás usará todo seu poder de persuasão com o objetivo
de GOVERNAR O MUNDO ATRAVÉS DA MENTIRA E OSTENTA-LO DIANTE
DO ALTÍSSIMO. Um protocolo provavelmente composto por duas fazes: 1 –
mergulhar o mundo nas mais densas trevas e 2 –apresentar-se como "anjo de luz
(2Corintios 11:14), criador e salvador" da humanidade.
A nação Sionista de Israel e o Oriente Médio exercem papel fundamental na Profecia
Bíblica dos Tempos Finais. Inúmeros cumprimentos tem sido observados como por
exemplo a ascensão de Arafat e da OLP previstos com exatidão. Nela o futuro acena
com dias extremamente trabalhosos para a humanidade (2Timoteo3:1) e após esse
tempo de angustia (Marcos 13:8), o mundo estará pronto para abraçar o homem do
pecado, O ANTICRISTO! É importante observar que a Declaração Balfour, o status
de Nação em 1948 e todos os principais eventos da história de Israel, estão sempre
relacionados com as chamadas ondas de intensificação do fenômeno UFO/OVNI e A
SÍNTESE CERTAMENTE É UMA FALSIFICAÇÃO DO ARMAGEDDON
BÍBLICO, DO MILÊNIO BÍBLICO E DO PRÓPRIO MESSIAS DE DEUS.
Segundo estudiosos da Palavra Profética existem alguns períodos de tempo a serem
considerados a partir da Declaração de Balfour em 1917, dando apoio à emigração de
Judeus para a Palestina sob domínio Inglês. O primeiro de 80 anos findando em
1997, em seguida um período conhecido como "breve". Não existe noção exata
quanto a esse período de tempo também considerado como um "retardamento". A
partir disso então o mundo entra em um período intensamente trabalhoso, conhecido
como "tribulação". As opiniões sobre a extensão desse período variam de 3,5 a 7
anos. Independentemente disso, tudo aponta para o seu inicio "muito em breve".
Segundo a Profecia ele principia em meio a um conflito bélico entre Israel e Síria que
finalmente torna-se uma guerra mundial devastadora que leva a humanidade a
abraçar definitivamente a figura do preposto de satanás, o anticristo.
E será muito bem sucedido, pois a grande maioria das criaturas humanas, esta
chegando exatamente à conclusão pretendida por ele. ASSIM A DESCENDÊNCIA
DE ADÃO ESTA PRESTES A MERGULHAR DE CABEÇA NO PIOR DE TODOS
OS PESADELOS E DELE JAMAIS DESPERTARÁ! O Salmo Dois refere-se a uma
conspiração cuja origem encontra-se nos poderes espirituais das trevas (enigma
UFO/OVNI incluso). Anjos caídos e suas múltiplas hierarquias mantém a
humanidade aprisionada e contralada como simples fantoches. Onde os próprios
conspiradores são as primeiras vitimas da conspiração! Enganados e enganando,
exatamente conforme o Registro Bíblico.

A criatura humana tem por obrigação inteirar-se a esse respeito. Uma alma
convencida inconscientemente, não tem opção de escolha e isso é extremamente
perigoso! E a grande maioria dos seres humanos, incluindo muitos Cristãos de todas
as denominações, despreza as simples e claras VERDADES BÍBLICAS .

