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VVVIIIDDDAAA   DDDEEE   GGGAAADDDOOO   
 

Há um “vento” de erro e leviandade, soprando, hoje, na mentalidade do homem moderno, 
para eximir a responsabilidade pessoal de cada um, por seus próprios atos,  a despeito 
de sua vida pregressa ou de sua condição atual de vida.   
Essas teses “psicológicas”, por assim dizer, afirmam que a delinqüência e os atos  
criminosos são o resultado de eventos que teriam ocorrido na infância dos infratores, 
como se tal premissa pudesse justificar os erros dos mesmos. 
Contudo, não existe qualquer provas científicas que confirme que ela seja 
verdadeira. Pelo contrário. A simples observação dos eventos à nossa volta já revela que   
muitas das pessoas que tiveram infâncias difíceis, apesar de terem sido submetidas a 
grandes sofrimentos, souberam supera-los e se tornaram bons cidadãos, conseguindo, 
até mesmo, vencer na vida.  
É evidente, portanto, que determinadas fontes de informação, consideradas 
respeitáveis, estão transmitindo conceitos pseudocientíficos como verdades 
inatacáveis, apesar de não haverem, até o momento, provas científicas de que elas 
sejam verdadeiras!  
São premissas que induzem à tomada de decisões a nível administrativo, jurídico, 
legislativo e governamental, MAS QUE NÀO FORAM OBTIDAS POR MEIO DE 
OBSERVAÇÃO EXPERIMENTAL CONTROLADA. Em outras palavras, conceitos que 
não foram obtidas  por meio de observação experimental controlada, ou seja, que 
NÃO SÃO CIENTÍFICOS, estão sendo usados como dados concretos na tomada de 
decisões por parte das autoridades, quando, na realidade não o são.  
A pronta aceitação perante a apresentação destes novos conceitos decorre do fato de 
que têm se originado em fontes consideradas respeitáveis e que fazendo estas 
afirmações de forma extremamente categórica e repetitiva, conferem a elas um “caráter 
oficial”, apesar de estarem extremamente distantes dessa condição. 
Em outras palavras, estamos presenciando um processo de lavagem cerebral em 
massa, em pleno andamento, que está inoculando falsas idéias nas mentes das 
populações, e que, fazendo isso, estão progressivamente criando um forte preconceito 
em massa, tanto no tocante à esta questão da responsabilidade pessoal, como, também, 
em relação a outros temas igualmente importantes, com grande potencial para interferir   
significativamente na estrutura da nossa sociedade. 
Em tom dogmático, apregoa-se por exemplo, que o comportamento das crianças e dos 
adolescentes seria o resultado direto e exclusivo do ambiente doméstico e do  
relacionamento familiar.  
No entanto, a simples observação dos acontecimentos à nossa volta evidencia que á 
realidade é justamente o oposto disso, porque muitos lares, apesar de terem enfrentado 
situações difíceis, conseguiram superá-las e formar bons cidadãos, entregando à 
sociedade pessoas honestas e trabalhadoras.    
Como se não fosse o suficiente, os “agentes” que propagam estas informações 
equivocadas, vêem lançando SOBRE AS FAMÍLIAS  toda a responsabilidade pelos 
graves desvios que estão incidindo as novas gerações. Eles, deliberadamente, se 
esquecem que o comportamento humano, apesar de ser modificado por influências 
ambientais, é determinado, principalmente, por fatores genéticos.  
Eles omitem, também, que o mal encontra-se presente na própria natureza humana, pois 
isso significa que, se, em determinado momento, alguém se deixar dominar por esta sua 
natureza inerentemente má,  esta pessoa deverá assumir a responsabilidade pelo seu 
erro, pois não soube, não quis ou não pode dominar suas más inclinações. Negar isso é 
negar a existência do livre arbítrio.  
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Distorcendo a realidade desta forma, os tais “agentes”  formadores de opinião induzem os 
cidadãos a se esquecerem que a responsabilidade de cada um pelos atos, é pessoal,  
mesmo quando se trata de um adolescente.  
A influência das RUAS sobre o comportamento dos jovens e adolescentes também 
é deliberadamente ignorada por eles,  bem como a importância de outros fatores 
ambientais que se encontram fora do ambiente familiar, e que podem determinar, de 
forma definitiva, tanto as atitudes, como a formação do caráter deles.  
 Entre estes poderíamos citar, ainda, as más companhias, o conteúdo impróprio   
veiculado pelos meios de comunicação em massa e, ainda, as mudanças que se 
processaram no sistema educacional, durante a última década.  
Não podemos, contudo, deixar de mencionar a drogas como o mais importante fator 
causas dos desvios comportamentais, pois, acima de todos os outros, induzem o 
adolescente à uma rotina de dissimulação, de mentiras e até mesmo ao roubos.  
O bom senso nos mostra que o poder de persuasão dos videogames, dos filmes, das 
peças de teatro e demais meios de comunicação de massa, bem como, a nova estrutura   
imposta ao sistema educacional, são capazes de exercer uma influência bem maior,  
sobre o comportamento das crianças e adolescentes, do que o ambiente doméstico.  
Bom senso e estudos científicos sérios parecem não ser prioridades quando o objetivo 
principal desses agentes é descreditar a família e sua importância  como estrutura 
formadora de homens e mulheres seguros, civilizados e decentes; tanto é verdade, que, 
há muito pouco tempo, havia o costume de se referir a alguma jovem de moral inatacável 
dizendo que ela era “uma moça de família”.   
De fato, “não existe nada de novo debaixo do sol”, pois há dois mil e quinhentos anos 
atrás, na Palestina, já acontecia algo semelhante, pois usando de um idêntico empenho, 
procurava-se propagar essas mesmas FALSAS IDÉIAS no pensamento da população 
israelita. O conceito errôneo, contudo, foi logo rechaçado, através de uma mensagem 
divina, que fora enviada à nação, por meio do profeta Ezequiel, que disse:   
“...proferis este provérbio, dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos 
filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis 
este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas; como a alma do pai, 
também a alma do filho é minha; a alma que pecar esta morrerá ... o filho não levará a 
iniqüidade do pai, nem o pai a iniqüidade do filho; a justiça do justo ficará sobre ele, e 
a perversidade do perverso cairá sobre este.” (Ezequiel 18: 2 a 4 e 20)  
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A referida estratégia, portanto, não tem nada de “novo”, o que ocorre é que a  “nova 
era” apenas esta voltando a ensinar as suas velhas mentiras... 

 
A nosso ver, a deformação pela qual o sistema educacional foi submetido nos últimos 
anos é a causa  principal da crescente onda de indisciplina e rebeldia que se observa 
entre os jovens e adolescentes de hoje; já que os mais fundamentais mecanismos 
disciplinares de que dispunham, e que, até então, vinham sendo utilizados COM 
SUCESSO, FORAM SUMARIAMENTE ARREBATADOS DAS MÃOS DOS 
PROFESSORES de hoje, a ponto de não lhes ser mais permitido nem ao menos 
reprovar um aluno com aproveitamento escolar insuficiente numa escola pública.       
A adoção de medidas semelhantes a essas vem impedindo, não apenas que o professor 
ministre e exija o aprendizado por parte de seus alunos, mas vem impossibilitando, 
também que se ensine a ele a EDUCAÇÃO MORAL E O CIVISMO. 
Esta lacuna disciplinar já trouxe graves danos, não somente ao processo de 
alfabetização e ensino, mas, também, ao desenvolvimento da cidadania dos jovens e 
adolescentes de hoje, uma deficiência que tem favorecendo a delinqüência de forma 
nunca vista!  
Tais diretrizes inexplicáveis FORAM IMPOSTAS ao nosso país pela famigerada “Carta 
de Intenções do FMI”, através da pressão exercida pelos juros da dívida externa, bem 
como e pela continua necessidade de novos empréstimos para saldá-las.  

 
O que estamos dizendo é que os bancos internacionais estão DETERMINANDO E 
DITANDO, em nossa própria terra, o modo como as crianças e adolescentes 
brasileiros deverão ser ensinados, educados e disciplinado durante os próximos 
anos.  
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Temos, portanto, bem diante dos nossos olhos, o desenvolvimento de programas, metas 
e diretrizes de caráter “racionalista”, completamente despidos de patriotismo, e 
que, pisoteando, sem piedade, todo e qualquer vestígio de SOBERANIA NACIONAL, 
ainda lançam sobre as FAMÍLIAS BRASILEIRAS, a responsabilidade pelos danos 
que elas mesmas vêm causando, tanto à infância, como à juventude deste país. 
Através de processos semelhantes a esse, outros setores da vida humana estão sendo 
dissimuladamente, atingidos por mecanismos idênticos. O novo objetivo agora, é solapar 
a autoridade que os pais e mães vinham tendo sobre seus filhos, assim como 
fizeram com os mestres da nossa nação.  
Através de várias medidas que, superficialmente, aparente um caráter “humanitário”, 
estão, progressivamente, privando, também os pais, dos instrumentos  de que dispunham 
para exercer seu papel educativo, função esta que, não somente é um direito que lhes 
pertence, mas, também, uma obrigação que se lhes impões através de suas próprias 
consciências.   
De uma forma ou de outra, a finalidade destes estratagemas anárquicos é destruir a 
instituição da família, que, sendo a “célula mater” da nossa sociedade, uma vez 
desestruturada, ocasionará uma vulnerabilidade que atingirá todas as nações, pois    
aquilo que esta dividido será vencido.  
Diante deste processo de “demolição” que se abateu sobre a civilização cristã, 
poderíamos chamar de “DESTRUCIONISMO” a todos estes projetos que nos vem sendo 
impostos de forma ditatorial pelo exterior, principalmente no que tange à educação.  
Como resultado do “destrucionismo”, os professores, (formadores fundamentais do 
caráter de qualquer sociedade) viram-se, repentinamente, “amarrados” e 
“amordaçados” em sua função de instruir e educar para a vida. 
Sujeitos às “ordens superiores” através da hierarquia, estes encontram-se, hoje, 
parcialmente impossibilitados de exercer dignamente este seu nobre ofício que, com tanto 
amor, abraçaram. 
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O grande artífice do “destrucionismo” em todas as áreas é o FARISAÍSMO, um sistema 
político-econômico que vem dirigindo os povos e as sociedades, tanto no âmbito 
MORAL (11)),, como no POLÍTICO ((22)),, no CULTURAL ((33)),, no ECONÔMICO ((44)),, no 
SOCIAL ((55)) e no RELIGIOSO ((66))..  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Não estamos nos referindo apenas ao sentido que a palavra “farisaísmo” assumiu ao 
longo dos anos, como um sinônimo de “hipocrisia”, mas a um sistema de governo 
paralelo farisaico, cujo objetivo é, simplesmente, o “CONTROLE COMPLETO” sobre 
todos os atos da vida humana.  
De fato, todos eles encontram-se vigorosamente empenhados em demolir a atual 
civilização cristã, que foi edificada com base nos ensinamentos de Jesus, para 
substituí-la por uma primitiva e degradantes civilização pagã. 

                                    

                                  
 
O mundo de hoje está bem mais repleto de fariseus  no domínio dos povos do que nos 
tempos em que Jesus trouxe o evangelho. 
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Curiosamente, tanto eles quanto seu sistema político-econômico e religioso, caracterizam-
se por ter seus “olhos” vendados e seus “ouvidos” tampados. Eles têm, também, o 
poder para “cegar” e “ensurdecer”  as sociedades, países e nações que se encontrem 
sob seu domínio, o que é muito preocupante, pois “um cego não pode guiar outro cego, 
do contrário, ambos cairão no buraco”!   

 

 

 
 

A população, por sua vez, envolvida nessa “privação de sentidos” coletiva, fica impedida 
de perceber que, instrumentalizada por seus dominadores, está sendo usada para, 
mais uma vez, CRUCIFICAR JESUS CRISTO, para eles mesmos; que está sendo, 
assim manipulada por aqueles que deveriam ser os primeiros a aceita-lo como seu 
único e verdadeiro Messias.   

 

 



 8

“... porque eles, vendo, não vêm; e, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E 
neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não 
compreendereis e, vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste 
povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos, 
para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o 
coração, e se converta, e eu os cure.” (Mateus 13: 13 a 15) 
Tendo o mundo em suas mãos, estes novos fariseus não impuseram esta VIDA DE 
GADO apenas aos indivíduos mais pobres e desvalidos, conforme se costuma pensar. Na 
realidade, este modo de vida coercitivo e cruel, que envolve e aprisiona todos cidadãos do 
mundo, escraviza, também, em igualdade de opressão, os indivíduos mais 
abastados, bem como aqueles que se encontram em altos postos.  
 

  
 

O farisaísmo tem poder para cegar TAMBÉM A ESTES, apesar de sua cultura, 
instrução e poder aquisitivo, uma vez que lhes oferece um verdejante “pasto virtual”, 
muito “vistoso” e “saboroso”, que, proporcionando-lhes luxos, prazeres e comodidades, 
impede-os de enxergar o “arame farpado virtual” que os confina, da mesma  maneira 
que o faz com os mais pobres.  
Como animais de criação, tanto ricos como pobres, encontram-se verdadeiramente 
presos por uma “cerca virtual”, uma cerca feita de “mourões” e “arames” que não se 
pode ver, nem tocar: Uma cerca construída para a mente que torna-os “cegos” e 
“surdos” pela ação das engenhosas estratégias farisaicas.  
Em função disso, ainda que ocupem altos postos e tenham “gordas” contas bancárias, 
não são capazes de perceber que se encontram tão aprisionados e escravizados como o 
restante da massa popular, transformando-se em “fantoches“ cuja função na vida é 
entreter as massas e domina-las para os seus “senhores”.  
 

 
 

Movidos por sua próprias convicções, que não passam de FALSAS IDÉIAS, 
inteligentemente incutidas em suas mentes através da mídia, pelo farisaísmo 
dominador, estes formadores de opinião são movidos e dirigidos por elas,  as quais, 
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agindo como “cordões virtuais”, faz de todos eles fantoches bem eficientes para a 
execução dos planos farisaicos. 
Sua escravização, contudo,  é bem “menos fatigante” do que a que pesa sobre o cidadão 
comum, assim como a vida de um  feitor de escravos, também era bem menos 
cansativa do que aquela na qual os demais escravos viviam submetidos. O fato é que, 
mesmo hoje, tanto uns como outros, não passam, de simples escravos, como o eram 
aqueles de antigamente. 
De fato, há coisas que o dinheiro, realmente, não pode comprar...  
A VERDADEIRA LIBERDADE é uma delas pois somente aqueles que forem realmente 
capazes de conhecer a Verdade poderão, de fato, ser livres.  
No entanto, ainda que a Verdade esteja disponível e diante de todos, o requisito básico 
para se obtê-la é QUERER OUVI-LA.  
Quem quiser, e abrir as portas do seu coração, será “visitado” por ela, podendo, 
finalmente, conhecê-la. E, conhecendo a verdade, A VERDADE O LIBERTARÁ.  
 

 

 
 

Mas, devido à cegueira espiritual da atual civilização, esta salvação encontra-se 
encoberta aos seus olhos.  
“Cada um colhe o que planta”... 
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Nossa geração vem “plantando ventos”...  
Certamente colherá tempestades! 
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OOO   PPPOOOVVVOOO   DDDAAA   FFFLLLOOORRREEESSSTTTAAA   
 
 
Você sabia que o verão começou precisamente às 15 horas e 35 minutos (horário de verão), deste 
ultimo dia 21 de dezembro? Justifica-se toda esta precisão de horário porque com base neste 
instante preciso determina-se uma série de períodos importantes para a humanidade, até mesmo a 
sua programação noturna do 24 de dezembro.   
É evidente que não estamos nos referindo a alguma fantasia sobre os astros influírem na vida das 
pessoas, mas sim à sua importância que momentos como este têm por estarem estritamente ligados 
ao início das estações do ano.  
Os povos primitivos conectaram estrategicamente o início das estações do ano a  antiquíssimos 
preconceitos em massa  e, há milênios, aqueles que detêm o poder vêm perpetuando falsas idéias 
que mantêm as massas sob controle.    
Em função disso, os quatro momentos que determinam o início das quatro estações do ano vêm 
levando a humanidade a acreditar em CONTOS DE FADAS como se fossem grandes verdades da 
nossa existência.   
Ao longo dos séculos certas fábulas vem sendo transmitidas de “boca a boca” e, “ao pé do ouvido”, 
ou seja, através da transmissão oral, determinando muitos dos conceitos e dos costumes, que , por 
isso, são chamados de “TRADIÇÕES” (ou cabala, em linguagem hebraica).  
apesar de serem muito antigas,  as tradições ainda  vem sendo respeitadas a ponto de serem 
consideradas aparentemente intocáveis, sendo cuidadosamente observadas pela maioria  da 
sociedade. 
Jesus não tinha este tipo de zelo para com as tradições, pelo contrário, ao invés de segui-las, 
desencorajava seus discípulos a fazê-lo e repreendia os que as sustentavam dizendo a eles:    
 “... INVALIDASTE PELA VOSSA TRADIÇÃO O MANDAMENTO DE DEUS. Hipócritas, 
bem profetizou Isaías a vosso respeito dizendo: Esse povo honra-me como os seus lábios, MAS 
O SEU CORAÇÃO ESTÁ LONGE DE MIM. MAS EM VÃO ME ADORAM, ENSINANDO 
DOUTRINAS QUE SÃO PRECEITOS DE HOMENS.” (Mateus 15: 6 a 9)  
Em outras palavras, Jesus mostrava que os ensinamentos religiosos desenvolvidos pelos homens 
sem  o apoio integral das Escrituras Sagradas, além de serem inverídicos, procuram 
NEUTRALIZAR os  genuínos ensinamentos da Palavra de Deus. Isso evidencia, portanto, que a 
“TRADIÇÃO” constitui-se num instrumento poderoso instrumento para controlar o  pensamento 
político e ideológico dos povos, através  versículos bíblicos mal empregados através de “distorções 
ignorantes” que dão validade a estes falsas idéias e conceitos “pseudo-cristãos”, com o objetivo 
ocultar a crescente escravização que vem sendo imposta ao homem comum.  
Apesar de não serem verídicas, por serem respeitadas, as tradições projetam aos olhos do mundo, 
uma imagem totalmente distorcida sobre a sua real situação; e, através de um “eficiente” sistema de 
repressão de pensamento, que é a televisão,  podem controlar e determinar o comportamento do ser 
humano a nível global.       
Durante um período de 364 dias a terra realiza uma volta completa em torno do sol, delineando 
uma órbita plana e quase circular, cuja duração fornece uma medida de tempo que chamamos de 
“ano”.  
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Contudo, esse eixo de rotação não se encontra numa linha perpendicular à órbita plana traçada 
pela terra quando faz sua volta completa em torno do sol. O eixo da terra, na verdade, encontra-
se numa inclinação de 23,5 graus em relação a esta órbita. 
                   

                                                                                                                     
 
 

 
O resultado desse posicionamento é que durante aproximadamente seis meses um dos hemisférios 
da terra permanece mais voltado para o sol, enquanto que, nos seis meses seguintes esta maior 
proximidade irá ocorrer no hemisfério oposto, ocasionando grandes diferenças de clima e 
temperatura entre as diversas regiões do planeta, sendo, portanto a responsável pelo 
estabelecimentos das estações do ano.    

 

 
 

Conforme se aproxima a época do verão num dos hemisférios, a superfície desta parte do planeta 
vai se aproximando cada vez mais do sol. Existe, entretanto um momento preciso em que o 
movimento circular da terra em torno do sol, chega ao seu ponto mais extremo, preparando-se para 
começar seu percurso na direção oposta. Neste exato momento aquela aproximação progressiva se 
interrompe e, por um instante,  é como se o sol tivesse PARADO. Esse momento específico é 
chamado SOLSTÍCIO de VERÃO, pois a palavra “solstício” significa, literalmente, “sol parado”. 
Assim podemos definir SOLSTÍCIO  DE VERÃO como o instante preciso em que um dos 
hemisférios terrestres encontra-se o mais voltado possível para o sol, sendo, portanto, o momento 
do ano em que sua superfície encontra-se o mais próxima dele. Em nosso hemisfério o solstício de 
verão em 22 ou 23 de dezembro,  e faz  com que o dia seguinte seja o mais longo do ano, e 
geralmente, também o mais quente. 
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Como este solstício produz o dia mais quente do ano convencionou-se que aquele momento preciso 
seria o início da estação do verão.    
No decorrer do ano ocorrerá mais um SOLSTÍCIO quando a terra se encontrar no outro extremo de  
sua órbita  em torno do sol, se será o momento que dará início à estação mais fria do ano, 
INVERNO, convencionando-se, por isso, ser chamado de SOLSTÍCIO  DE INVERNO, instante 
preciso em que a superfície do hemisférios em questão se encontrará o mais distante possível do sol, 
fazendo com que o dia subseqüente a ele seja, também, o mais curto do ano e que a noite seguinte 
seja a mais fria, ocorrendo, nos dias 22 ou 23 de junho, no hemisfério sul.  
As duas  posições intermediárias entre estes dois extremos da órbita terrestre são denominadas  
EQUINÓCIOS. Nestes dois momentos específicos os dois hemisférios terrestres se encontrarão em 
posições bem semelhantes em relação ao sol, fazendo com que, nessa ocasião, o dia tenha 
exatamente a mesma duração que a noite.   
Em nosso hemisfério, o EQUINÓCIO DE OUTONO, ocorre, geralmente, no dia 20 ou 21 de 
março, e marca o início da ESTAÇÃO DO OUTONO, enquanto que  o EQUINÓCIO DE 
PRIMAVERA ocorre geralmente no dia 22 ou 23 de setembro, e é o momento em que se inicia a 
ESTAÇÃO DA PRIMAVERA. 
Há aproximadamente 4500 anos atrás, quando iniciou-se o período pós-diluviano, os três filhos de 
Noé, Jafé, Sem e Cam povoaram a terá, expandindo-se com extrema rapidez. 
Conforme os descendentes de Jafé foram se multiplicando, deslocaram-se para o oriente e para as 
regiões do norte, em direção aos locais onde, hoje, se localizam os países da Europa e deram origem 
aos povos de língua indo-ariana, chamados também “povos indo-europeus”. 
Foi a partir destas populações que, neste continente, teve origem a civilização celta. Mas, devido ao 
fato dos celtas estarem a uma grande distancia dos outros descendentes de Noé,  os ensinamentos 
sobre o Deus Criador, que livrou-os da inundação global, se perderam-se por completo.  
Por isso, quando surgiram necessidades espirituais os celtas, que eram habitantes das florestas, 
iniciaram uma busca espiritual conhecida como xamanismo que é a adoração da natureza através 
do uso de plantas “mágicas”, ervas e cogumelos alucinógenos.  
Ao ingerirem estas substâncias, os primitivos celtas atingiram estados alterados de consciência 
que, além de leva-los a níveis mais profundos de contemplação, colocaram-nos em contato com os, 
assim chamados “espíritos da natureza”: seres diabólicos que propuseram a “guiá-los” 
espiritualmente.    
Com isso seu avanço nos caminhos da feitiçaria foi rápido, levando-os a desenvolver uma seita de 
bruxos chamada druidismo, que tornou-se poderosa, não somente no religioso, mas , também no 
político, a ponto dos druidas conseguirem unificar as tribos celtas e formar um império que 
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dominou o território europeu por quase mil  e duzentos anos, e, por viverem nas matas, passaram a 
ser chamados de “PAGÃOS”, palavra que significa  “povo da floresta”.  
Os  pagãos adoram a natureza como se ela, em sua totalidade, se constituísse numa “deusa”. Por 
isso, desde os primórdios da era pós diluviana os celtas adoravam poder da natureza EM SEU 
ASPECTO FEMININO, personificado na figura da “GRANDE MÃE”, também conhecida 
como “A Virgem Negra”.   
Identificando esta “DEUSA-MÃE” inicialmente, com a TERRA, e depois com a LUA, os celtas 
acreditavam que esta lhes proporcionava tudo o que necessitavam. Contudo,  sempre que chegava o 
rigoroso inverno europeu, toda a vegetação e suas plantações eram destruídas fazendo com que os 
homens das tribos se lançassem à prática da caça, que supria as necessidades de alimento e vestes 
das suas comunidades. 
Isso fez com que os melhores caçadores passassem a usar os chifres que obtinham da caça sobre as 
suas cabeças e passassem a ser honrados pelos demais, obtendo, assim prestígio e poder.  
Essa mudança fez com que os pagãos desmembrassem da “Grande Mãe” o aspecto masculino da 
“divindade”, criando, assim o “DEUS CHIFRUDO”, ou “DEUS CORNÍFERO”, também 
conhecido como PAN ou Cernuno, o “deus” de chifres.    
 

 
 
 Passaram, então a adorar a natureza como um “Princípio Feminino”, como a “Grande Mãe” e, em 
seu “ Princípio Masculino”, o “Deus Cornífero”.  
Segundo o mito que surgiu dessa adoração, o “Deus Cornífero” teria sido gerado espontaneamente 
pela “Grande Mãe”, mas, ao crescer e se tornar um adulto, acabou se apaixonando pela própria 
mãe, e relacionando-se sexualmente com ela até  que esta engravidasse. 
Sincronizando este mito com as estações do ano, os celtas, que viviam no hemisfério norte, 
comemoravam a fecundação da “grande mãe” pelo “deus chifrudo”,  no momento em que  a 
superfície daquele região se encontrava o mais próxima possível do sol, o solstício de verão, porque  
identificavam-no com o “deus-sol”.  
Mas, após o solstício a superfície daquela região começava, então a distanciar-se do sol, fazendo 
com que passassem a acreditar que o “deus” começasse a perder a sua força e a sua virilidade, vindo 
a falecer durante o outono, no dia do feriado de Haloweem, que no hemisfério norte ocorre antes do 
inverno chegar.  
No entanto, segundo acreditam os pagãos, o “deus”já teria deixado sua “semente” plantada nas 
entranhas da terra, da sua “deusa-mãe-e-esposa”, que, no início do inverno, viria  a dar á luz, ao 
“deus-sol”, o mesmo “deus-cornífero” renascido, como um “bebê-sol”, no dia do solstício de 
inverno, pois, a partir desta data, apesar do frio continuar e ser, apenas o início do inverno, o sol  
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passava a aproximar-se, cada vez mais, da superfície daquele hemisfério, como se houvesse 
renascido.  
Ao crescer e tornar-se adulto, o “deus-sol”, ou “deus-chifrudo” iria, então apaixonar-se, mais uma 
vez pela   “deusa”-“virgem” e fechando, assim, mais um ciclo da natureza,  de inverno e verão, 
morte e renascimento, luz e trevas. Os pagãos acreditam que podem obter contato com o “deus” e a 
“deusa” celebrando estes ciclos da terra e do sol, estariam se harmonizando com a  “incestuosa” 
“mãe-natureza”, criando, através dos rituais pontos de contato sazonais com ela. 
Outras tradições, vindas, também  do hemisfério norte, afirmam que o “deus chifrudo, fecundaria, 
na verdade, a  sua “deusa-mãe” após a sua morte, que ocorreria, anualmente, no dia 31 de outubro, 
o dia da “Morte”, ou seja, de Lúcifer, o quarto cavaleiro do Apocalipse.  
Morrendo, então, no, assim chamado, dia das bruxas, o “deus” desceria às profundezas da terra, que 
acreditavam ser o UTERO DA SUA PRÓPRIA MÃE-TERRA, onde ficaria esperando para 
nascer mais uma vez, no próximo solstício.   
Para isso, conforme acreditam, a DEUSA-MÃE, desceria às profundezas da terra e “iria até o 
“mundo das sombras” em busca do seu amado que estaria esperando para nascer. Nesta ocasião, 
ELES TERIAM UMA RELAÇÃO SEXUAL E, DESSE “AMOR, SERIA GERADA UMA 
“SEMENTE DA LUZ” (O “BEBÊ-SOL”) QUE FICARIA ESPERANDO NO ÚTERO DE 
SUA PRÓPRIA MÃE E AMANTE, PARA RENASCER NO PRÓXIMO SOLSTÍCIO DE 
INVERNO. 
Sendo este “bebê-sol” o próprio “deus chifrudo”  RESSUSCITADO  AO RELACIONAR-SE 
SEXUALMENTE  COM SUA “ESPOSA-MÃE”, na verdade o que se observa aqui é uma 
simples variante do mesmo mito de morte e renascimento do “deus conífero”; que, no entanto, só 
fecundaria sua própria mãe após a sua morte no Haloweem, quando desceria ao abismo e ficaria 
“esperando para renascer” quando fosse mais uma vez, visitado pela sua “Grande Mãe”   e viesse a 
copular com ela, transformando-se num embrião (o Capricórnio), até que, no dia 21 de dezembro (o 
solstício de inverno do hemisfério norte) nasceria das entranhas da “Grande Deusa” como a 
“criança prometida”, o “bebê-sol”, que iria dar continuidade à vida, reiniciando, mais uma vez o 
ciclo, até se tornar adulto novamente e se casar com sua própria mãe. 
Há uma forte identificação desse mito incestuoso o da “deusa” egípcia” de ÍSIS, que ressuscita seu 
marido e irmão, OSÍRIS, o “deus”-sol,  após este ser assassinado por um dos seus filhos. Ao 
ressuscitá-lo, através de seus “poderes mágicos”  ISIS,  a “GRANDE MÃE”  egípcia faria com que 
ele voltasse a reinar, porém somente no mundo subterrâneo,  casando-se com seu filho HORUS, 
que se torna, então, o novo “deus-sol”, que reinaria no mundo da superfície, o “Mundo dos Vivos”, 
juntamente com sua esposa e mãe, encarnando-se na pessoa do Faraó, o que seria o “deus-sol” feito 
homem, criando, dessa forma do “governante divino”, um instrumento político tão poderoso que 
passaria a ser usado por muitos reis e governantes nas mais diversas culturas e civilizações através 
da história. 
Um dos que mais se beneficiaram desse mito foi um dos bisnetos de Noé, chamado NINRODE 
que, expandindo sua descendência que se e estabelecendo-se na região da Mesopotâmia  “começou 
a ser poderoso na terra” (Gênesis 10: 8 a 12) formando diversos reinos, unificados, tais como o 
império da Acádia e da Assíria, e construiu muitas grandes cidades tais como Nínive e a própria 
Babilônia.    
Unificando-as, Ninrode foi o fundador do primeiro império mundial da história. Ninrode era tão 
pervertido que, para se “divinizar” perante seus súditos , através do mito do “deus-chifrudo”, ousou 
casar-se com casou-se com a própria mãe, cujo nome era SEMÍRAMIS, (que se encontra retratada 
numa gigantesca escultura de Nova Iorque, a “estátua da liberdade”)  
Mas tendo NINRODE morrido prematuramente, SEMIRAMIS, sua esposa-mãe propagou a 
perversa doutrina do renascimento de Ninrode em seu próprio ventre, fazendo do seu filho 
TAMUZ, um novo “bebê-sol”, assim como fez a “deusa-mãe” dos celtas. 
O mito de SEMÍRAMIS e NINRODE encarnado em seu filho TAMUZ, como a “criança 
prometida”, passou então a ser reproduzido por meio de ídolos, que se converteram nos  principais 
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objetos de adoração, tanto no Egito, como em muitas outras religiões, até mesmo as que se auto 
denominam “cristãs”.   
A “Grande Mãe” influente e dominadora é esculpida com seu filho ao colo, que é poderoso mais 
obediente, retratando Ísis com seu filho Hórus ao colo, ou Semíramis, a “rainha do céu” , com seu 
filho Ninrode-Tamuz, e  diversas outras “deusas-mães”, ou “VIRGENS NEGRAS”. 
 Em outras palavras, os paralelo quase que idênticos entre o casamento de Ninrode com Semíramis, 
sua mãe ou Isis com seu filho Hórus e a união do “deus”chifrudo com a sua “Grande Mãe” Terra, 
surgem quase que ao mesmo tempo, tanto no Egito e Mesopotâmia como na Europa e isso há mais 
de dois mil anos ANTES de Cristo; mas continuam a reaparecer, posteriormente em muitas outras 
civilizações e em diferentes períodos e regiões.  
Mas, em sua devoção quase que total à  mãe-natureza”, tanto celtas como egípcios e bruxos 
babilônicos passaram a celebrar  grandes festivais no início de cada estação com o intuito de 
estabelecer vínculos espirituais entre os seres humanos e os ciclos da natureza, comemorando o 
início das estações do ano nos solstícios e equinócios. Com base neles, os celtas desenvolveram um 
calendário de festividades pagãs denominado   RODA DO ANO. 
 A RODA DO ANO é um calendário composto por oito festas de bruxaria, que foi criado com a 
intenção de sincronizar o psiquismo dos seres humanos com os ciclos da natureza, através de 
sua participação nos rituais, para vinculá-los à “grande mãe”, uni-los à terra e ao universo  
 

 
 
Através dos solstícios e dos equinócios que iniciam as quatro estações o paganismo celta 
estabeleceu, também, mais quatro festivais intermediários da feitiçaria  na metade das estações do 
ano, dividindo-o, portanto, em oito períodos. 
Estes festivais em homenagem ao “deus chifrudo”  e à “deusa-mãe” são chamados de   
SABBATHS e sempre tiveram, como requisitos básicos, sacrifícios humanos, principalmente de 
crianças e bebês,  seguidos de cultos de orgia sexual coletiva como forma de unir-se ao “deus” e à 
“deusa” em sua função de  proporcionar a fertilidade sexual.  
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 Quadro  “SABÁ DAS  BRUXAS” (de Francisco de GOIA)   
 
 No hemisfério norte (de onde vieram quase todas as tradições religiosas do ocidente) a estação 
mais fria acontece no FINAL DO ANO, por isso, naquele lado do planeta, é o  SOLSTÍCIO DE 
INVERNO, que acontece nos dias 21, 22 ou 23 de dezembro, conforme o ano, quando é celebrada 
a FESTA DE YULE. 
Como nos dias 22 ou 23 de dezembro a superfície do hemisfério norte encontra-se o mais distante 
possível do sol, em países nórdicos como a Islândia o dia mais curto do ano chega a ser tão pequeno 
que o sol nem sequer aparece, motivo pelo qual as pessoas chegam a ficar até três dias sem ver o 
sol.    
Quando chega o dia 24 e o 25 de dezembro, o sol começa a ser visto novamente, reforçando, assim, 
o mito de que o “deus-sol” acabou de renascer e que a “criança da promessa” que é o “deus 
chifrudo”, finalmente “chegou”.   
Por isso é impossível discutir as Tradições de Yule (solstício de inverno) sem mencionar o 
NATAL. 
Dois mil anos antes de Jesus Cristo nascer em Belém os celtas já comemoravam, nesta época, o  
nascimento do “deus-sol”, numa celebração que já era  conhecida como festa do Natal, a celebração 
do nascimento do “deus”, ou Festa de Yule, o solstício de inverno. 
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Muitos dos costumes de Yule foram absorvidos pela igreja cristã, quando o catolicismo tentava 
se estabelecer na Europa.  
O Natal “cristão” foi estipulado para o dia 25 de dezembro por ter associado muitos dos costumes 
da festa de Yule que no hemisfério norte é comemorada no dia 22 ou 23 de dezembro.  
Como Jesus Cristo, sendo Deus, também nasceu de uma mulher, a igreja católica, ao ser 
transformada, pelo imperador Constantino, na religião oficial do império romano,   ficou decidido 
que o nascimento de Cristo seria marcado para o final de dezembro, com o intuito de absorver o 
“culto sagrado” dos celtas e dos saxões no solstício de inverno. 
Esta hábil manobra política fez com que a partir do ano 320 depois de Cristo, o Natal, que há 
milênios era a comemoração do paganismo em celebração ao “renascimento” do “deus-sol” 
passasse a ser comemorada, PELA IGREJA CRISTÃ, COMO A DATA OFICIAL DO 
NASCIMENTO DE CRISTO.   
Este sincretismo nefasto foi uma estratégia do imperador Constantino para unificar celtas, bárbaros, 
romanos e cristãos, através desta festa, formando assim uma espécie de  religião mundial” em torno 
dela, que seria administrada pelo império romano. Como resultado, este, que estava entrando em 
decadência, saiu fortalecido e sobreviveu um pouco mais. 
O nascimento de um “deus” no solstício não é exclusivo do catolicismo, pois muitos “bebes-
divinos” nasceram nesta época. O “deus” Mitra é um exemplo disso, e o dia em que se 
comemorava o seu nascimento era exatamente o dia 25 de dezembro, data escolhida pela igreja 
de Roma para neutralizar mais uma divisão religiosa no império, identificando o dia do “deus-sol” 
do mitraísmo com as comemorações de um mesmo “deus-sol”, na festa de Yule, no solstício de 
inverno do hemisfério norte, até que, no século cinco, o natal foi oficialmente ordenado, para 
sempre, pela igreja romana, como uma “festa cristã”. 
A realidade, entretanto, é que Jesus nem ao menos poderia ter nascido no mês de dezembro, uma 
vez que, viajando sobre um burrinho em pleno inverno da Judéia,  Maria e José não conseguiriam 
chegar vivos a Belém. O mais provável que ele tenha nascido no mês de agosto, mas isso pouco 
importa. O que é, de fato, relevante é que os cristãos estão participando das comemorações do 
nascimento incestuoso de um “deus-sol” como se fosse o nascimento do Filho Unigênito de Deus. 
E não se trata apenas de uma questão de datas, mas das tradições do natal que são práticas    
utilizadas pelos cristãos nestas comemorações mas que fazem parte de rituais essencialmente 
pagãos:  
A ÁRVORE DE NATAL, decorada com bolas e uma estrela no topo, não é nada mais nada menos 
que a antiga árvore que os pagãos decoravam os templos ancestrais com velas, comidas, bebidas e 
bolas coloridas, encimada pela estrela de cinco pontas, isto é, o PENTAGRAMA, que é símbolo da 
bruxaria, representa o domínio sobre os cinco elementos e é a expressão máxima da magia; ou pela 
estrela de seis pontas, o HEXAGRAMA ANDRÓGINO, que é o símbolo mágico mais maligno da 
feitiçaria, usado pelos satanistas para lançar feitiços e invocar demônios. 
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A tradição da árvore de natal tem origem nas celebrações pagãs de Yule, nas quais as famílias 
traziam uma árvore verde para dentro de casa para que os espíritos da natureza, que acreditavam 
residir nelas, tivessem um lugar confortável para permanecer durante o inverno.  
Os pagãos e druidas consideram que as árvores são deuses, portanto, o simples fato de levar uma 
árvore para dentro de casa, num contexto desses, já se constitui numa idolatria, mesmo que não se 
tenha consciência disso, pois Deus falou através das Escrituras: “O meu povo foi destruído 
porque lhe faltou o conhecimento; porque tu rejeitaste o conhecimento também eu te 
rejeitarei...” (Oséias 4:6) 
Como o formato da árvore de natal se assemelha a um símbolo fálico, a entronização delas nos lares 
e no comércio tem como objetivo representar órgão sexual “deus chifrudo”  para homenagear a 
virilidade através de sua presença no interior das casas. As grandes bolas coloridas representam os 
planetas do sistema solar que, na astrologia são considerados como “deuses”, que na verdade, são os 
anjos rebeldes. Na cabala estes planetas em torno da árvore de natal, são identificados com esferas 
dimensionais denominadas “sefirot”, que, na realidade são portões dimensionais através dos quais 
os bruxos e cabalistas obtêm poderes mágicos e requisitam a ação dos demônios. Coincidentemente, 
o diagrama das sefirots da cabala é chamado de “arvore sefirótica”, aquela que, no paraíso, 
produzia o fruto proibido: A “arvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, aquelas 
“inocentes” bolas coloridas penduradas no ecológico símbolo fálico entronizado bem na sala da sua 
casa, simbolizam, na verdade, os portais do inferno, os chakras ou janelas dimensionais que os 
satanistas usam para entrar em contato com as trevas e seus seres malignos.   
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Por outro lado, quem monta um presépio sob uma árvore de natal, está erguendo um altar para um 
outro “deus” fálico chamado Baal. 
 

 
 
As velas, símbolo tradicional do natal, são uma antiquíssima tradição pagã, e são acesas a para 
comemorar o nascimento do “deus-sol”, que é um “deus do fogo”. Quando são penduradas na 
árvore, simbolizam o ritual de Yule, no qual se acendem várias velas de cores diferentes, e se 
invocam os “deuses” e “elementos” para venera-los e fazer-lhes pedidos. 
Os sinos que são pendurados nas árvores de natal simbolizam, por sua vez, o UTERO da Grande 
Mãe, entretanto, o próprio sino, é um instrumento freqüentemente usado  pela bruxaria para 
sinalizar o início e fechamento de um ritual ou Shabbath, para INVOCAR UM ESPÍRITO OU 
“DEIDADE” EM PARTICULAR e para despertar os membros do coven (grupo de bruxas) 
quando estas se encontram em “meditação”.  
Os sinos são tocados também em vários ritos funerários da feitiçaria para “abençoar” a alma do 
bruxo que cruzou o reino dos mortos. Tudo isso é venerado quando se pendura sinos nas árvores e 
luzes piscando continuamente em torno da arvore pois estas simbolizam e relembram as almas 
desses antepassados que já partiram para lá. 
Existem, ainda, outros enfeites de adoração pagã, feitos de folhas verdes, flores, fitas vermelhas e 
bolas coloridas, que geralmente são colocados nas portas das residências, que se chamam 
GUIRLANDAS.  
Ao contrário da árvore de natal, a guirlanda representa o órgão sexual feminino, e tem como 
função espiritual transformar  o lugar onde  é colocada na “vulva” da Grande Mãe", no lugar onde a 
família entroniza o “falus” do “deus chifrudo”.  
Quando isso acontece numa residência é  como se ela transformasse na “casa do “deus””, 
expressão que foi traduzida para o hebraico através de uma palavra extra-bíblica criada pelos 
rabinos judeus designar a “porção feminina” de “deus”., a  “SHEKINÁH”, Traduzida, 
literalmente, a expressão “SHEKINÁH”  significa “manifestação física e visível de “deus” que é a 
casa do “deus” ou  o falso messias que conhecemos por Anticristo. 
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Segundo o paganismo, o “deus” gosta que sejam-lhe dados presentes, bem como aos espíritos da 
natureza que ficam em torno dele, colocando ofertas embaixo da árvore de natal ou pendurando-as 
nela.  
Como “deus-sol” ele é, também, o “deus” da fertilidade sexual e agrícola, por isso a tradição pagã 
faz a ele as suas oferendas através da “troca de prendas”, um ritual de fertilidade no qual os 
pagãos presenteiam uns aos outros com os  pratos saborosos feitos com os frutos da terra, e 
acreditam que com isso estarão fazendo ofertas agradáveis ao “deus-sol” a fim de que ele traga 
novamente a fertilidade às plantações no ano que se inicia. Esta tradicional “troca de prendas” 
bem como as ofertas ao “deus chifrudo”, colocadas sob o a arvore de natal (o seu “símbolo fálico”) 
ainda permanecem em nossos dias em quase todos os lares, através da tradicional da troca de 
presentes no dia de natal.  
Você pode imaginar a situação de alguém que procura fazer uma homenagem ao verdadeiro Cristo, 
pelo dia do seu nascimento, através de uma troca de presentes, e na verdade, está  fazendo ofertas a 
um “deus fálico”? Contudo, é exatamente isso que acontece todos os anos, em quase todas as casas, 
e muitos acabam obtendo grandes lucros vendendo presentes de natal. No entanto a quem estão 
servindo ao participar e colaborar com esta tradição?  
Se alguém fosse, de fato, comemorar o nascimento de Jesus Cristo, é evidente que entregaria seus 
presentes a ele, e não aos seus amigos e parentes, sendo presenteado de volta. Somente a tradição 
da troca de prendas que faz parte do ritual pagão da festa Yule, pode explicar essa tradição que 
existe hoje no dia de natal. Essa prática nas comemorações de natal, ainda que ninguém tenha 
consciência disso, é um ritual de oferendas ao “deus-bode” ou “deus-chifrudo”.  
As decorações natalinas, por sua vez, são de uso popular e estão presentes, todos os anos, tanto nas 
casas como nas lojas de todos os países  “cristãos”. Contudo, as pessoas não fazem a menor idéia do 
significado maligno existente por traz de tudo isso; e muito menos que a presença desses objetos 
ritualísticos do paganismo em suas residências e estabelecimentos comerciais conferem uma 
espécie de “autoridade legal” para que o tal “deus chifrudo” (ou seja, Satanás)  possa agir 
livremente na  vida daqueles moradores. 
 Devido ao que significam, a entronização desses símbolos mágicos do paganismo são     “convites” 
endereçados para que o “deus chifrudo” e suas legiões chamando-os para que entrem nos lares e  
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nos mais diversos recintos e exerçam seu papel destruidor. Estivemos sendo enganados como 
crianças que acreditam em “Papai Noel”.   
Por falar em PAPAI NOEL é bom saber, também que a figura do velhinho barbudo não é 
simplesmente um conto de fadas para deslumbrar as crianças. Na verdade há um vasto simbolismo 
de paganismo por trás desta figura tão intimamente ligada à infância das pessoas.  
A palavra Noel significa Natal em francês. Portanto, a expressão Papai Noel significa literalmente 
PPAAPPAAII  NNAATTAALL, o festival do nascimento do “deus-bode” ou deus chifrudo.  
A figura do Papai Noel surgiu do folclore escandinavo no qual o velho mitológico aparecia 
montado em um bode em pleno inverno rigoroso, vestindo um traje vermelho e com gorro na 
cabeça, trazendo presentes para as pessoas em honra a ODIN (deus nórdico correspondente ao 
“Zeus” da mitologia grega, que também identifica-se com Satanás)  
Os druidas celebravam, também, neste mesmo dia 25 de dezembro sua FESTA ANUAL DO 
FOGO, durante a qual ardiam fogueiras em cima de todas as montanhas. 
Como o “deus chifrudo” identifica-se com o “deus-bode”, ou seja Lúcifer, o portador do archote, 
que também é o “deus do fogo”, fica evidente que as roupas vermelhas do Papai Noel e a tradição 
de sua descida pelas chaminés das lareiras, lugar onde arde o fogo, evidencia que Papai Noel 
simboliza, também, o “deus-chifrudo”, que é Lúcifer ou seja, o diabo.  
 

 
 
Como o bode identifica-se com o planeta Saturno, pois o Capricórnio, da astrologia, é regido por 
este astro, os romanos realizavam as suas famosas orgias denominadas “saturnálias” também nesta 
época, festivais onde sempre aparecia um homem de barbas brancas trajando roupa vermelha, 
simbolizando o planeta Saturno. 
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O bode da mitologia escandinava transformou-se posteriormente nas oito renas do seu trenó  que, 
além de lembrar o “deus chifrudo” devido aos seus chifres, identificam-se, também com as oito 
festas da roda do ano celta. 
Os seus ajudantes são os gnomos, os duendes e os elfos que apesar de serem criaturas 
com aparência demoníaca são considerados pela tradição celta como seres que trazem 
sorte.  
Agora que você já sabe o significado dos símbolos e tradições do natal, bem como o significado 
pagão da data de 25 de dezembro, você ainda é capaz de comemorar esta data como uma festa em 
honra  aquele que  derramou o seu sangue para a sua salvação, ao seu salvador e redentor o Senhor 
Jesus Cristo de Nazaré?  
De repente percebemos que estamos morando bem no meio da Babilônia e não sabíamos. Mas a voz 
que vem do céu nos diz:  
“Saí dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não 
incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu...” (Apocalipse 
18: 4 e 5) 
Mas alguém ainda diria:  “Mas esta é uma TRADIÇÃO que está na nossa família há gerações. 
Como poderemos deixar de comemorá-la?  Que mal pode haver nisso? “ 
Quanto a esse argumento e a todos os outros a resposta vem do próprio Jesus:  
“...deixando o mandamento de Deus retendes a tradição dos homens... Bem invalidais o 
mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição...  INVALIDANDO, ASSIM, A 
PALAVRA DE DEUS PELA VOSSA TRADIÇÃO.” (Marcos 7: 8, 9 e 13) 
“Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios; não podeis ser participantes da mesa 
do Senhor e da mesa dos demônios. OU IRRITAREMOS O SENHOR? SOMOS NÓS MAIS 
FORTES DO QUE ELE?” (I Coríntios 10: 21 e 22) 
Chegou o tempo de escolher a que povo você pertence: Ao povo de Deus ou ao “povo da floresta”? Nestas 
festas a escolha é sua, pois indo nestas festas é você que escolhe isso.  
“Fiz-me, acaso, vosso inimigo, dizendo a verdade?” (Gálatas 4: 16) 
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PPPRRROOOMMMOOOTTTOOORRREEESSS   DDDOOO   CCCRRREEESSSCCCIIIMMMEEENNNTTTOOO   
 

Promotores do crescimento são substâncias que, por modificarem o metabolismo dos 
animais em que são aplicadas, diminuem o tempo em que estes atingem o peso para o 
abate. Entre eles se encontram os esteroides anabolizantes, que são hormônios sexuais 
usados na produção animal, para aumentar o ganho diário de peso, bem como o peso final 
dos animais. 

 A Global Agrovet,  vem comercializando, em nosso país, vários tipos de formulações, 
contendo, tanto hormônios sexuais masculinos (androgênios), como hormônios sexuais 
femininos (estrogênios).  

Apresentaremos a seguir a composição e os nomes comerciais de vários medicamentos 
veterinários que vem sendo vendidos na forma de implantes, com a finalidade de 
proporcionar aos criadores, o desenvolvimento de animais que apresentem um crescimento 
mais rápido e, conseqüentemente, uma maior produtividade e lucratividade.  

O objetivo dessa exposição é demonstrar, de maneira inequívoca, que diversos hormônios 
sexuais masculinos  e femininos, estão sendo, de fato, usados, de forma ampla, na 
produção de alimentos de origem animal, para que seja suscitada uma discussão, sem 
preconceitos, sobre a questão da presença, no “pão nosso de cada dia”, de resíduos desses 
hormônios sexuais, que são anabolizantes veterinários, bem como, sobre os efeitos 
nocivos que tais resíduos causam nos seres humanos. Seus nomes comerciais são:  

• “SYNOVEX-C”, que é uma associação entre dois HORMÔNIOS SEXUAIS 
FEMININOS, o BENZOATO DE ESTRADIOL e a PROGESTERONA, que vem 
sendo indicada para uso em bovinos de até 400 libras. 

• “SYNOVEX-G”, que também contem o BENZOATO DE ESTRADIOL associado 
à PROGESTERONA, mas que é indicado para bovinos que pesem 400 libras ou 
mais. 

• “SYNOVEX-H”, que é uma associação entre o HORMÔNIO SEXUAL 
FEMININO BENZOATO DE ESTRADIOL com o HORMÔNIO SEXUAL 
MASCULINO PROPIONATO DE TESTOSTERONA. Existem outros laboratórios 
farmacêuticos que produzem esta mesma formulação, como é o caso do Ivy 
Labs/Vet Life, que produz o “Component” e do laboratório  Upjohn, que fabrica 
o similar “Implus”, ambos fármacos que foram aprovados pelo F.D.A., o órgão 
normativo dos Estados Unidos para alimentos e remédios. 

• “SYNOVEX PLUS”, que é uma associação entre o BENZOATO DE 
ESTRADIOL  com UM HORMÔNIO MASCULINO SINTÉTICO CHAMADO 
ACETATO DE TRENBOLONA  

• “REVALOR-G”, que contém o HORMÔNIO SEXUAL MASCULINO ACETATO 
DE TRENBOLONA associado ao HORMÔNIO SEXUAL FEMININO 
ESTRADIOL. 

• “REVALOR-H”, que, também, é uma associação entre o AACCEETTAATTOO  DDEE  
TTRREEMMBBOOLLOONNAA  CCOOMM  OO  EESSTTRRAADDIIOOLL.. 
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• “REVALOR-S” que é um outro tipo de associação entre AACCEETTAATTOO  DDEE  
TTRREEMMBBOOLLOONNAA  EE  EESSTTRRAADDIIOOLL 

• “RALGRO”, que tem como substância ativa o ZERANOL, uma anabolizante 
sintético com PROPRIEDADES ESTROGÊNICAS (isto é, cujos efeitos são 
semelhantes aos dos hormônios sexuais femininos). 

• RALGRO MAGNUM, que contém duas vezes mais ZERANOL que o Ralgro 
simples,  possuindo, em função disso, um efeito promotor do crescimento bem 
mais prolongado. 

• “COMPUDOSE 200”, um implante de silicone que, contendo uma associação 
entre o hormônio feminino EESSTTRRAADDIIOOLL e o antibiótico tetraciclina, é indicado 
para incrementar o crescimento e o aumento de peso dos animais. 

• “ENCORE”, que também é um implante de silicone com EESSTTRRAADDIIOOLL,,   
semelhante ao “Compudose 200”, mas que contêm, bem MMAAIISS  EESSTTRRAADDIIOOLL 
que o “Compudose 200”. 

• FINAPLIX-H, que contém aquele HHOORRMMÔÔNNIIOO  SSEEXXUUAALL  MMAASSCCUULLIINNOO  
SSIINNTTÉÉTTIICCOO,,  oo  AACCEETTAATTOO  DDEE  TTRREENNBBOOLLOONNAA   e tem demonstrado que é capaz 
de promover um crescimento OOIITTOO  AA  DDEEZZ  VVEEZZEESS  MMAAIIOORR  qquuee  oo  qquuee  vveemm  sseennddoo  
hhaabbiittuuaallmmeennttee  oobbttiiddoo  ppeellaa  TTEESSTTOOSSTTEERROONNAA..   (hormônio sexual masculino 
natural) 

Apesar de muitos deles serem proibidos no Brasil, a simples existência, fabricação e 
comercialização de medicamentos como estes, que são hormônios sexuais anabolizantes,  
comprovam que este tipo de substância estão sendo amplamente usadas na produção animal. 
Como médico, consideramo-nos no dever de esclarecer a população sobre este fato, pois, já 
que existem na comunidade, diversos indivíduos que, por serem suscetíveis a certos tipos de 
câncer, não podem, sob hipótese alguma, ingerir nem, ao menos, quantidades mínimas de 
hormônios estrogênicos, e sabem disso, porque são exaustivamente orientadas, neste 
sentido, pelos seus oncologistas. 
Elas no entanto, não estão sendo informadas que, entre os alimentos disponíveis no 
mercado, existem muitos que foram obtidos com o auxílio destes hormônios e, que, por 
isso, podem conter resíduos de hormônios como o estrogênio, pois os mesmos, como vimos, 
estão sendo usados para engorda, com nomes de remédios veterinários como Compudose, 
Revalor ou Sinovex. Estas pessoas têm todo o direito de saber que este fato está ocorrendo, 
pois é uma questão  de vida ou morte! 
A evidência concreta do grave potencial de risco é a própria bula destes medicamentos, onde 
consta sua composição e o motivo pelo qual estão sendo fabricados, indicados, e vendidos, o 
que não deixa margem para qualquer controvérsia. 
Os efeitos colaterais e os riscos que o uso de hormônios como os estrogênios podem causar,  
também não se constituem num assunto polêmico, pois até mesmo a população leiga já se 
encontra informada sobre isso, que se tornou um assunto não mais restrito à comunidade 
científica: É de conhecimento público. 
Considerando que os efeitos colaterais desses hormônios não são mais segredo para a população e que os mesmos 
incluem o ganho de peso, a depressão, tumores estrogenio-dependentes, embolias cardíacas, tromboses cerebrais 
(que são os “derrames”), bem como, alterações no comportamento sexual dos indivíduos que são suscetíveis, 
poderíamos dizer que a persistência de uma situação como esta, apesar da sua gravidade,  é simplesmente, “o fim 
do mundo” . 
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A BUCHA NA PAREDE 
 

  
“Bucha:... 14.  bras. Pedaço de madeira, plástico etc, que se embute numa parede ou noutra superfície, para 
nela se introduzir pregos ou parafusos destinados a sustentar ou prender algo pesado.” (Dicionário Aurélio da 
Língua Portuguesa, pág. 338, 4ª edição, 1999) 
A bucha serve para fixar os parafusos nas paredes porque é feito de um material plástico 
de pouca consistência que torna possível, ao parafuso, produzir, em sua face interna, um 
sulco espiral que o mantém fixo na parede. 
O sistema religioso político-econômico que ficou conhecido como “farisaísmo” comportou-se em relação a 
Jesus Cristo, exatamente como a bucha se comporta em relação ao parafuso:  
Apesar de verem que o poder de Deus estava com ele, através de seus milagres e de suas palavras, os 
príncipes dos sacerdotes, escribas e fariseus, “não gostaram” do “estilo” messiânico de Jesus e, por isso, 
rejeitaram-no, acusando-o de ser um blasfemador, sendo que essa transgressão era, segundo a lei judaica, 
punida com pena de morte. 
Ele condenava abertamente o “sistema de moralidade” dos fariseus, bem como, as suas tradições (Qabalah). 
Ao confrontá-los, Jesus expôs, diante de todo o povo, que os fariseus queriam executá-lo porque mantinham 
um relacionamento íntimo com Satanás, ou seja, porque eles eram, na verdade, satanistas, pois lhes 
respondeu: “Bem sei que sois descendência de Abraão; contudo, procurais matar-me... Eu falo do que vi 
junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto do vosso pai... Vós tendes por pai o diabo, e 
quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, 
porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é MENTIROSO, 
e pai da mentira.” (João 8: 37, 38 e 44) 
Através das suas sociedades secretas, o sistema farisaico controlava todo o sinédrio, que, na época, era uma 
espécie de “senado misturado com supremo tribunal”. Por isso “...os judeus perseguiam Jesus e procuravam 
matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu 
trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam mata-lo, porque não só quebrantava o 
sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai...” (João 5: 16 a 18) “...e depois disso, Jesus andava 
pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam mata-lo.” (João 7: 1) 
“...e ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse  a palavra do 
profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por 
isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim 
de que não vejam com os olhos, e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure.”(João 12: 37 a 40) 
E, por estarem cegos a este ponto, os fariseus não eram capazes de perceber que, sendo 
Jesus Cristo o Filho de Deus, seria impossível vencê-lo, nem mesmo com todo o poder 
político, econômico e religioso que tinham nas mãos.  
Assim como uma bucha é fabricada com um material plástico pouco consistente, 
justamente para ceder ao parafuso, pois esta é a sua função; os príncipes dos 
sacerdotes, escribas e fariseus, que demonstraram ser “vasos feitos para a desonra” que 
vieram ao mundo justamente para resistir ao verdadeiro Messias de Israel, com uma 
presunção insana, a fim de que, neles, fosse glorificado o Filho de Deus, através da sua 
ressurreição.  
“Disse-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras: A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por 
cabeça de ângulo; pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o 
reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê seus frutos. E quem cair sobre esta pedra 
despedaçar-se-á; e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os 
fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles; e pretendendo prende-lo, recearam o povo, 
porquanto o tinham por profeta.” (Mateus 21: 42 a 46) 
Apesar de terem percebido que aquela profecia havia sido proferida setecentos anos antes, exatamente para 
avisá-los que esta sua atitude resultaria num desastre, o farisaísmo se manteve em sua rota de colisão contra a 
Rocha de Deus, o seu Cristo, planejando fazer uso do seu poder materialista para vencê-lo através do poder 
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da Morte. E sem, ao menos se preocuparem com as conseqüências que este impacto fulminante iria causar, 
recusaram-se a dar ouvidos à profecia que os alertava, dizendo: 
“Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores que dominais este povo que está em 
JERUSALÉM. Porquanto dizeis: Fizemos aliança com a Morte e com o inferno fizemos acordo; quando 
passar o dilúvio do açoite não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira e debaixo da 
falsidade temos nos escondido. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu assentei em Sião uma pedra, 
pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada... A vossa aliança com a Morte será 
anulada; e o vosso acordo com o inferno não subsistirá; e quando o dilúvio do açoite passar sereis 
esmagados por ele.” (Isaías 28: 15, 16 e 18) 
Como não poderia deixar de ser, em seu confronto com a Morte, Jesus prevaleceu ressuscitando dentre os 
mortos, e, como resultado de terem-no executado, o sistema farisaico presenciou, quatro décadas depois, a 
destruição total da sua “Grande Cidade”, bem como, do seu idolatrado templo, a ponto de não ficar pedra 
sobre pedra que não houvesse sido derrubada. 
E, da mesma forma que a bucha cede facilmente ao metal do parafuso, assim também, a casta sacerdotal 
farisaica tombou perante a sólida Rocha, contra a qual pelejaram. Espremida, então, entre a cruz, na qual 
pregaram o seu próprio Messias, Jesus Cristo, e a espada, com a qual os romanos destruíram Jerusalém, sua 
“Grande Cidade”, a “bucha farisaica” precisou fugir para a dispersão,  para não ser exterminada.  
Contudo, apesar de terem escapado desta mortandade, que eliminou mais de um milhão de judeus, os fariseus 
que restaram, ao invés de ser arrependerem de suas obras más, optaram por continuá-las, como uma forma 
de vingança contra o Deus do antigo testamento, que lhes havia punido através da destruição de Jerusalém, no 
ano setenta. 
Iniciaram, então, um movimento, que ficou conhecido como “REVOLTA GNÓSTICA”, que se consistia em 
usar suas sociedades secretas para espalhar, pelo mundo todo, FALSAS IDÉIAS e concepções errôneas a 
respeito de Deus, provenientes das antigas religiões de mistério e do paganismo egípcio.  
Depois de quase dois mil anos, essa revolução contra o Deus do antigo testamento e contra seu Filho Jesus 
Cristo, ainda continua e encontra-se no seu auge, sob o nome de  “CONSPIRAÇÃO AQUARIANA”, ou 
movimento Nova Era. Mas, durante todos estes séculos, o principal alvo dessa conspiração sempre foi o 
CRISTIANISMO. 
A mesmas sociedades secretas que mataram o Senhor Jesus estão, hoje, infiltrando essas falsas idéias nas 
mais diferentes áreas da nossa civilização, e, agora, de forma globalizada. 
Seu controle sobre a economia mundial chegou a tal ponto que até mesmo os Estados Unidos da América, o 
império romano dos dias atuais, foi escravizado por eles através dos seus bancos internacionais para os 
quais devem mais de SEIS TRILHÕES DE DÓLARES!  
O Citibank e o Chase Manhattan Bank, possuem, juntos, 51% das ações de um 
consórcio de bancos privados internacionais que controla o BANCO CENTRAL dos 
Estados Unidos, o conhecido “Federal Reserv”.  
Este ferrenho domínio de Jerusalém sobre os Estados Unidos, a maior superpotência que o mundo já viu e 
que se consiste no próprio império romano, em sua versão atual foi profetizado no livro do Apocalipse, 
através da visão de uma “mulher” simbólica, enfeitada com muito ouro, e que viria a cavalgar, nos últimos 
dias, uma besta de sete cabeças,  cada uma das quais representado os sete montes sobre os quais a cidade de 
Roma foi construída, e simbolizando, ao mesmo tempo, os sete aparatos de governo que dirigiriam o 
referido império.  
Uma dessas “cabeças”, ou seja, um desses “montes”, recebeu naqueles dias, o nome de monte “Capitolino”, 
em homenagem ao “deus” “Júpiter Capitolino”. Ao transferir-se para a América, esta “cabeça” se 
transformou no Congresso dos Estados Unidos que, em razão disso, recebeu o nome de “Capitólio”. 
Por essa, e por muitas outras razões, o império norte-americano identifica-se com o antigo império romano, e 
ambos, identificam-se com a figura da besta de sete cabeças que se encontra no Apocalipse.  
Ao assumir “as rédeas” que dirigem a “besta” americana, a “mulher”, que simboliza 
JERUSALÉM, passou a expandir o seu controle sobre os mais diferentes aspectos da 
vida humana, pois seu plano é controlar, não apenas povos e nações, mas, também, 
almas humanas.  E ela o vem fazendo através do seu domínio cultural, político, 
econômico, religioso, social e moral, que vem envolvendo todos as habitantes da terra. 
A “Grande Cidade” vem usando, no âmbito moral, o sistema de seis etapas para mudança do 
comportamento para convencer a humanidade que EUTANÁSIA e ABORTO devem ser praticados sem 
culpa: A primeira fase do referido sistema de controle mental é, justamente, suscitar a discussão dessas idéias 
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em fóruns respeitáveis, abrindo, assim, caminho, para que elas possam ser, lentamente, implantadas nas 
mentes dos povos.    
Debate-se, hoje, se é lícito ou não, usar os órgãos e os tecidos dos embriões de seres humanos como uma 
“matéria prima” através da qual a medicina poderia vir a salvar muitas vidas.  
Contudo, essa discussão vem sendo promovida, nem tanto para determinar se a maioria da população 
considera lícito salvar a vida de um ser humano, tirando a vida de um outro ser humano, mas, sim, para 
apresentar ao público “nobres razões” para o assassinato de seres humanos em fase embrionária, como uma 
forma de “beneficiar de toda a humanidade”.  
Conseguindo isso, a “mulher” pode questionar se um embrião é, de fato, um ser humano completo, ou não, 
pois este é o requisito básico para que a população venha a considerar o aborto como um ato correto, natural, 
e até benéfico.  
Isso demonstra que a real intenção desses debates vai muito além do que seria possível perceber à uma análise 
superficial, pois, para o sistema farisaico, não basta apenas a legalização do aborto, mas, sim, que os povos 
considerem o aborto como uma atitude ética e correta, a fim de que um número cada vez maior de mulheres 
venha a se desfazer dos seus bebês “indesejáveis”, o que lhes serviria, tanto como um controle de natalidade 
global, como, também, para transformar estas mortes, esse derramamento de sangue inocente, num 
monumental sacrifício humano, que como os responsáveis pela situação, eles mesmos estariam oferecendo 
aos “deuses” do paganismo e do satanismo. (Para que se possa entender tal atitude é preciso lembrar que os 
próprios militantes da “Conspiração Aquariana” consideram este novo milênio como uma era 
LUCIFERIANA.) 
Vemos a inconsistente “bucha”, voltar-se, mais uma vez, com toda a sua fúria, contra o resistente parafuso 
metálico, e ei-la “marchando”, com seus frágeis escudos feitos de “conchas” e suas flexíveis espadas de 
“dois pesos e duas medidas”, contra a sólida “PEDRA ANGULAR” que é Cristo. 
Mas quando o ATUAL “império romano” vier a estabelecer-se, mais uma vez, no continente europeu, 
assumindo, assim, a forma de um governo mundial, chegará o tempo em que o sistema farisaico deverá 
receber, de Deus, a justa retribuição por estar transformando o mundo numa civilização luciferiana. 
Ainda que não seja possível impedir que seus microchips e câmeras venham a CONTROLAR 
completamente todos os atos da vida, sabemos que este domínio totalitário será permitido somente por pouco 
tempo; por isso, aqueles que se prevenirem poderão evita-lo. 
E, assim como Deus fez com que os romanos, que, naquela época, eram os aliados do sistema farisaico, 
viessem a destruir Jerusalém por completo, assim, também, ao término desse tempo determinado, o grande 
império que estamos vendo levantar-se no continente europeu, isto é, o governo mundial da União 
Européia, deverá voltar-se contra a Jerusalém, que será sua futura capital religiosa, arrasando-a totalmente, 
mais uma vez.  

NNoo  eennttaannttoo,,  ccoommoo  vviivveemmooss  nnuummaa  eerraa  nnuucclleeaarr,,  ttuuddoo  iissssoo  ddeevveerráá  aaccoonntteecceerr  ddee  ffoorrmmaa  bbeemm  
ddiiffeerreennttee  ddaaqquueellaa  qquuee  ooccoorrrreeuu  nnooss  ddiiaass  ddoo  aannttiiggoo  iimmppéérriioo  rroommaannoo;;  ppooiiss,,  llooggoo  qquuee  oo  ““jjooiioo””  
ffoorr  sseeppaarraaddoo  ddoo  ““ttrriiggoo””,,  ee  ooss  eellee iittooss  ddee  DDeeuuss  eessttiivveerreemm  rreeccoollhhiiddooss  nnoo  sseeuu  ““ccee llee iirroo””,,  aa  
““mmuullhheerr””,,  qquuee  hhoojjee  ccaavvaallggaa  aa  ““bbeessttaa””,,  sseerráá  qquuee iimmaaddaa  ppee lloo  ffooggoo  ee  ooss  eelleemmeennttooss,,   
aabbrraassaaddooss,,  ssee  ddeerrrreetteerrããoo,,  ccoonnffoorrmmee  eessttáá  eessccrr iittoo::  
““......eexxtteerrmmiinnaarreeii  ooss  hhoommeennss  ddee  cciimmaa  ddaa  tteerrrraa,,  ddiissssee  oo  SSeennhhoorr..  EE  eesstteennddeerreeii  aa  mmiinnhhaa  mmããoo  
ccoonnttrraa  JJuuddáá  ee  ccoonnttrraa  ttooddooss  ooss  hhaabbiittaanntteess  ddee  JJEERRUUSSAALLÉÉMM   ......  ppoorrqquuee  ppeeccaarraamm  ccoonnttrraa  oo  
SSeennhhoorr;;  ee  oo  sseeuu  ssaanngguuee  ssee  ddeerrrraammaarráá  ccoommoo  ppóó,,  ee  aa  ssuuaa  ccaarrnnee  ccoommoo  eesstteerrccoo..  NNeemm  aa  ssuuaa  pprraattaa,,   
nneemm  oo  sseeuu  oouurroo  ooss  ppooddeerrããoo  lliivvrraarr  nnoo  ddiiaa  ddoo  ffuurroorr  ddoo  SSeennhhoorr,,  mmaass,,  ppeelloo  ffooggoo  ddoo  sseeuu  zzeelloo,,   
ttooddaa  eessttaa  tteerrrraa  sseerráá  ccoonnssuummiiddaa,,  ppoorrqquuee  cceerr ttaammeennttee  ffaarráá  ddee  ttooddooss  ooss  mmoorraaddoorreess  ddaa  tteerrrraa  
uummaa  ddeessttrruuiiççããoo  ttoottaall  ee  aapprreessssaaddaa..””  ((SSooffoonniiaass  11::  33,,  44,,  1177  ee  1188))  
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Chegou o microchip para identificação e rastreamento humano  Depois de haver sido testado e aperfeiçoado para a localização de animais de estimação, a versão para humanos do microchip de identificação e rastreamento por satélite, denominado VeriChip, começou a ser comercializada nesta semana fora dos Estados Unidos.  Do tamanho de um grão de arroz, o polêmico invento da Applied Digital Solutions Inc. permitirá o registro de informações sobre o histórico da saúde e identidade de seu portador. A aplicação sob a pele, feita com uma seringa especial, requer apenas anestesia local. O chip custa 150 dólares mais uma taxa anual de manutenção de 50 dólares. Os usuários podem atualizar seus dados no sistema a qualquer momento, através de uma rede mundial de atendimento 24 horas.  Estudiosos da bíblia temem que a tecnologia possa vir a ser utilizada num futuro sistema de controle mundial a ser implantado pelo Anticristo, conforme profecias bíblicas do livro do Apocalipse. 
 

 

  
  
  
  
  



 30

EENNGGAANNOOSS  PPRROOFFÉÉTTIICCOOSS  
  

AAttrraavvééss  ddooss  ffaallssooss  mmeessttrreess,,  SSaattaannááss  ccrriioouu  aa  ddoouuttrriinnaa  ddee  qquuee  JJeessuuss  vviirráá  aanntteess  ddaa  
ggrraannddee  ttrriibbuullaaççããoo  ee  qquuee  ddeeppooiiss  hhaavveerráá  uumm  rree iinnaaddoo  mmiilleennaarr  ddee  CCrriissttoo  ssoobbrree  aa  tteerrrraa..   

  CCoomm  iissssoo,,  vviissaavvaa  aattiinnggiirr  ddooiiss  oobbjjeett iivvooss::    
11))  OOccuullttaarr  oo  AAnnttiiccrriissttoo  aaooss  oollhhooss  ddaa  IIggrreejjaa,,  eennggaannaannddoo--aa  ppeellaa  ffaallssaa  ccrreennççaa  

ddee  qquuee  sseerráá  aarrrreebbaattaaddaa  aanntteess  ddaa    mmaanniiffeessttaaççããoo  ddoo  hhoommeemm  ddoo  ppeeccaaddoo  
22))  CCoonnffuunnddiirr  ooss  ccrriissttããooss,,  mmiissttuurraannddoo  aa  iilluussããoo  ddee  uumm  rreeiinnaaddoo  mmiilleennaarr  

tteerrrreessttrree,,    ccoomm  aa  cchheeggaaddaa  ddooss  nnoovvooss  tteemmppooss  mmííssttiiccooss  aannuunncciiaaddooss  ppeelloo  
mmoovviimmeennttoo    NNoovvaa  EErraa..  

NNoo  eennttaannttoo  aa  PPaallaavvrraa  ddee  DDeeuuss  ccoonntteessttaa  ttaaiiss  aaff iirrmmaaççõõeess..  JJeessuuss  nnããoo  vvoollttaarráá  aanntteess  
ddaa  ttrriibbuullaaççããoo,,  ppoorrqquuee  eessttaa  eessccrriittoo::    

““......nnããoo  vvooss  mmoovvaaiiss  ffaacciillmmeennttee  ddoo  vvoossssoo  eenntteennddiimmeennttoo,,  nneemm  vvooss  
ppeerrttuurrbbeeiiss,,  qquueerr  ppoorr  eessppíírriittoo,,  qquueerr  ppoorr  ppaallaavvrraa,,  qquueerr  ppoorr  eeppííssttoollaa,,  ccoommoo  ddee  
nnóóss,,  ccoommoo  ssee  oo  ddiiaa  ddee  CCrriissttoo  eessttiivveessssee  jjáá  ppeerrttoo..  NNiinngguuéémm,,  ddee  mmaanneeiirraa  
aallgguummaa  vvooss  eennggaannee,,  ppoorrqquuee  nnããoo  sseerráá  aassssiimm  sseemm  qquuee  aanntteess  vveennhhaa  aa  
aappoossttaassiiaa  ee  ssee  mmaanniiffeessttee  oo  hhoommeemm  ddoo  ppeeccaaddoo  ee  oo  ffiillhhoo  ddaa  ppeerrddiiççããoo  ““  ((  II  
TTeessssaalloonniieecceennsseess  22::  22  ee  33  ))     

SSeegguunnddoo  eessttee  vveerrssííccuullooss,,  oo  aarrrreebbaattaammeennttoo  ssóó  ppooddeerráá  ooccoorrrreerr  aappóóss  oo  
aappaarreecciimmeennttoo  ddoo  AAnnttiiccrriissttoo,,  ppoorrttaannttoo  ddeeppooiiss  ddaa  ttrriibbuullaaççããoo..    

““......  ooss  mmiill  aannooss  ddee  AAppooccaalliippssee  2200  ssããoo  ssiimmbbóólliiccooss  mmaaiiss  ddoo  qquuee  lliitteerraaiiss..  
OOuuttrroo  mmooddoo  ddee  ddiizzeerr  iissttoo  éé  ddeeccllaarraarr  qquuee  aa  rreeffeerrêênncciiaa  aaooss  mmiill  aannooss  éé  
aatteemmppoorraall..””  ((   MMiillllaarrdd  JJ..  EErriicckkssoonn,,  OOPPÇÇÕÕEESS  CCOONNTTEEMMPPOORRÂÂNNEEAASS  NNAA  
EESSCCAATTOOLLOOGGIIAA,,  EEddiiççõõeess  VViiddaa  NNoovvaa,,  11998822,,  ppáágg  6633))`̀                                                                                                                                                

AA  ddoouuttrriinnaa  ddoo  mmiillêênniioo  aaffiirrmmaa    qquuee  aa  rreessssuurrrreeiiççããoo  ooccoorrrreerráá  mmiill  aannooss  
aanntteess  ddoo  jjuuíízzoo  ffiinnaall..  JJeessuuss  eennssiinnaavvaa  oo  ooppoossttoo,,  ppooiiss  ddiissssee::  ""PPoorrqquuaannttoo  aa  
vvoonnttaaddee  ddoo  PPaaii  qquuee  mmee  eennvviioouu  éé  eessttaa::  qquuee  nneennhhuumm  ddee  ttooddooss  aaqquueelleess  qquuee  eellee  
mmee  ddeeuu  ssee  ppeerrccaa,,  mmaass  qquuee  eeuu  oo  rreessssuusscciittee  nnoo  úúllttiimmoo  ddiiaa..""  ((JJooããoo  66::  3399))  

SSee  JJeessuuss  aaffiirrmmaa  qquuee  vviirráá  nnoo  ""úúllttiimmoo  ddiiaa"",,  oo  tteemmppoo  tteerrmmiinnaarráá  nnaaqquueellee  
mmeessmmoo  ddiiaa,,    nnããoo  hhaavveennddoo,,  ppoorrttaannttoo,,    uumm  rreeiinnaaddoo  ddee  mmiill  aannooss  nnaa  tteerrrraa  aappóóss  oo  
aarrrreebbaattaammeennttoo..  SSeegguunnddoo  oo  NNoovvoo  TTeessttaammeennttoo  aa  vveerrddaaddeeiirraa  eessppeerraannççaa  ccrriissttãã  éé  
qquuee  ooss  rreessssuurrrreeccttooss,,  iirrããoo  ppaarraa  aa  JJeerruussaalléémm  cceelleessttiiaall ..            

AAoo  ddeetteerrmmiinnaarr  qquuee  aa  rreessssuurrrreeiiççããoo  ooccoorrrreerráá  nnoo  úúllttiimmoo  ddiiaa,,  JJeessuuss  
ttaammbbéémm  ddeeiixxaa  iimmppllíícciittoo  qquuee  ooss  mmoorrttooss  ((jjuussttooss  ee  iinnjjuussttooss))    rreessssuusscciittaarrããoo  ppaarraa  
oo  ddiiaa  ddoo  jjuuíízzoo  ffiinnaall..    EE  nnoo  eevvaannggeellhhoo  ddee  JJooããoo,,  aaffiirrmmaa  iissttoo  tteexxttuuaallmmeennttee::    

""NNããoo  vvooss  mmaarraavviillhheeiiss  ddiissssoo,,  ppoorrqquuee  vveemm  aa  hhoorraa  eemm  qquuee  ttooddooss  ooss  qquuee  
eessttããoo  nnooss  sseeppuullccrrooss  oouuvviirrããoo  aa  ssuuaa  vvoozz  ee  ssaaiirrããoo..  EE  ooss  qquuee  ffiizzeerreemm  oo  bbeemm  
ssaaiirrããoo  ppaarraa  aa  rreessssuurrrreeiiççããoo  ddaa  vviiddaa;;  ee  ooss  qquuee  ffiizzeerreemm  oo  mmaall  ssaaiirrããoo  ppaarraa  aa  
rreessssuurrrreeiiççããoo  ddaa  ccoonnddeennaaççããoo""..  ((JJooããoo  55::  2288  ee  2299))  

PPoorrttaannttoo,,  ccoonnffoorrmmee  JJeessuuss  aavviissoouu,,  ccaabbee--nnooss  aaccaauutteellaarr--nnooss  ddooss  ffaallssooss  
pprrooffeettaass,,  qquuee  vviirriiaamm  nnooss  úúllttiimmooss  ddiiaass..  NNããoo  ssee  ddeevvee  aaccoollhheerr  ttaaiiss  eennssiinnooss  sseemm  
eexxaammiinnaarr  aass  EEssccrriittuurraass  ppaarraa  vveerr  ssee  aass  ccooiissaass  rreeaallmmeennttee  ssããoo  aassssiimm..    
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PPPrrreeevvviiinnnaaa---ssseee   dddaaa   mmmaaarrrcccaaa   
 
Nas vésperas do último aniversário da cidade, Rio Claro amanheceu repleta de out-doors com a mensagem 
“Previna-se da Marca”, numa referência clara à “marca da besta” mencionada no livro do Apocalipse.   
Trata-se de um “microchip” cilíndrico, do tamanho de um grão de arroz, que, hoje, discreta e lentamente, 
vem sendo implantado em nossa civilização e já pode ser encontrado sob a pele de certas pessoas ricas ou 
famosas, que preferem ser os primeiros portadores deste minúsculo aparelho, pois tornando-se, com ele, 
“rastreáveis” por satélite, não sejam alvo de seqüestros. Em países como os Estados Unidos também estão 
sendo implantados em prisioneiros sob liberdade condicional, para localiza-los em caso de fugas.    
Até mesmo aqui, em Rio Claro, já faz aproximadamente dois anos, que este dispositivo vem sendo aplicado 
por veterinários em animais de estimação, para que, estes, possam ser encontrados por satélite, em caso de se 
perderem. 
Criadores de bovinos têm, atualmente, marcado seu gado com este sinalizador, obtendo, com isso, não apenas 
a localização e identificação dos seus rebanhos, mas disponibilizando, também, uma ficha veterinária digital, 
que pode ser acessada em qualquer parte, através  de um simples microcomputador.   
Para verificação da sua procedência, a vigilância sanitária da União Européia não admite que ingresse em seus 
territórios qualquer tipo de rebanho que não tenha sido “chipado”.  
De fato, nos dias em que os tais outdoors foram colocados, o jornal cidade recebeu inúmeras ligações 
telefônicas apoiando a divulgação dessa informação e, também algumas, pedindo maiores esclarecimentos 
sobre o assunto, demonstrando a necessidade de maiores explicações  sobre o assunto veiculado tanto nas ruas 
como nas páginas deste jornal.  
À esquerda do observador, os out-doors exibiam a figura de uma pirâmide, em cujo ápice havia um triângulo 
com um olho dentro. Em torno deste símbolo, estavam escritos, em latim, os dizeres: “Anuit Coeptis Novus 
Ordo Seculorum”, cujo significado é: “Anunciando a criação de uma Nova Ordem Mundial”.  
Este símbolo esotérico encontra-se num selo que pode ser observado em todas as notas de um dólar, desde 
1933, quando sua inserção foi decretada pelo presidente Franklin Delano Roosevelt, um “grau 32”, da 
maçonaria norte-americana.   
A, assim chamada, “Nova Ordem Mundial” é a implantação de um sistema global de governo, em 
substituição da atual ordem mundial vigente, que para isso, precisa ser destruída.   
O aniquilamento desta, vem sendo progressivamente obtido pela ação de certas sociedades secretas através 
da instalação de um “caos controlado” que tem deteriorado as mais fundamentais instituições de nossa 
civilização, como o matrimônio, a família, o cristianismo, o patriotismo, a moral e os bons costumes.  
Elas vêm realizando essa progressiva e proposital degradação cultural através da divulgação, a nível global, 
de certas convicções nocivas à nossa cultura, mas que tornam-se bem aceitas ao serem apresentadas como 
“novas idéias”. Estas são armas muito poderosas, cuja função é abalar e minar os pilares sobre a qual nossa 
sociedade se alicerça, tais como, a hierarquia e a união conjugal e familiar, a religião genuinamente cristã com 
seus mandamentos, bem como, a autoridade da estrutura governamental e o todo e qualquer respeito por ela.   
Escalando pessoas corruptas para a vida política, a Nova Ordem Mundial faz com que ocorram vários 
escândalos, em todos os níveis administrativos, e isso tem sucedido nas mais diferentes nações.  Ao serem 
devidamente divulgados pela mídia sensacionalista, estes fatos lamentáveis, criados propositadamente, 
suscitam grandes decepções e desilusões entre as massas populares, que lhes rouba toda a esperança e destrói 
toda a confiança nas suas instituições. Fazendo isso, estas organizações estão criando em toda a humanidade 
uma grande avidez por um governo único mundial que a livre deste desencanto e alienando-a, para que não 
faça qualquer resistência ao golpe de estado universal que estão preparando para implantar este domínio. 
Agem também, através da divulgação, dentro e fora das igrejas, de diversas heresias e conceitos pagãos, que 
vêm sendo apresentados como verdades cientificas. Por meio desta estratégia, a Nova Ordem Mundial, 
através de seu movimento espiritual, a “Nova Era”, aos poucos, esta conseguindo perverter o cristianismo 
bíblico e substitui-lo por uma espiritualidade apóstata, pseudocientífica e pseudocristã. Como resultado, 
muitas denominações vêm idolatrando o “poder do pensamento positivo” e, principalmente, o “poder das 
palavras” como se estas técnicas de feitiçaria fossem dádivas provenientes do verdadeiro Deus.   
Através dessas “novas idéias”, a Nova Ordem tem estimulado, por várias décadas, o divórcio e o conflito de 
gerações, abalando, por meio deles, a instituição da família (que é a “célula-máter” da sociedade). Este 
movimento espera com isso, substituir, um dia, a família pela “moderna” estrutura conjugal do “casal 
transpessoal”, uma espécie de “casamento aberto”, idealizado e pregado pelo movimento Nova Era, um novo 
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tipo de costume de natureza “religiosa” que admite que seus cônjuges tenham múltiplos parceiros, participem 
de orgias ou façam qualquer outra libertinagem, até mesmo o homossexualismo.  
A disseminação desta prática entre a população,  interessa ao vindouro governo mundial pois, uma vez 
generalizada, funcionará como uma grotesca forma de controle de natalidade.   
Em outras palavras, quando esta conspiração está pregando e anunciando a criação uma “Nova Ordem 
Mundial”, não se refere apenas às mudanças que vêm se processando no âmbito político ou econômico, mas, 
também ao abandono do uso natural do sexo oposto, por um outro, contrário à natureza. Planejam mudar a 
ordem normal de todas as coisas, inclusive a atual ordem biológica reprodutiva.  
O conjunto de princípios sobre os quais este movimento se baseia,  ou seja, a doutrina cabalística,  ensina  que 
estamos às portas de uma novo tempo para a humanidade, chamado “era do reino” ou “milênio”.  Segundo 
este ensinamento este período produzirá modificações tão profundas no universo, que o “mais sublime” 
cumprimento da lei divina será a desobediência dela, inclusive no tocante aos hábitos sexuais, o que justifica, 
em termos religiosos, a mudança na ordem normal da reprodução humana.   
Este conceito pagão também está sendo progressivamente incutido na população, pela religião única mundial, 
que está em formação no âmbito da ONU. A Organização das Religiões Unidas prega a adoção do 
homossexualismo como um terceiro sexo, que, sendo considerado normal por todos os povos, colaborará com 
a diretriz política de controlar o crescimento populacional através da prática do ato sexual com pessoas do 
mesmo sexo. Segundo o “dialeto” neocomunista da “Nova Ordem Mundial” artifícios como estes são ações 
“imprescindíveis” para garantir um “crescimento sustentável” `a humanidade.  
O fato é que a “religião”, a “política”, a “ciência” e a “filosofia” estão se unificando em favor da implantação 
de uma ditadura marxista global, que paradoxalmente, será governada pelos líderes da Nova Ordem, os 
banqueiros internacionais.  
Estes financistas da cabala, preconizando a globalização como um processo inevitável de modernidade, estão 
induzindo, até mesmo as empresas multinacionais, a se fundirem umas às outras, para que formem 
gigantescos monopólios sob seu controle. 
Quando toda a infra-estrutura do globo terrestre se encontrar em suas mãos, aplicarão um golpe de estado 
universal e assumirão o poder em todos os países, ao mesmo tempo.  Nessa ocasião, será oficialmente 
implantado um governo único mundial cuja liberdade de culto se limitará à religião única mundial, cuja 
participação na economia somente será possível por meio do “dinheiro digital”  que será adotado quando  
todas as cédulas de papel forem retiradas de circulação. 
Quando aqueles out-doors exibiram uma placa de sinalização proibitiva sobre o símbolo da Nova Ordem 
Mundial estavam repudiando este plano diabólico, que, apesar de ter uma aparência benéfica,  na verdade, 
tem como único objetivo assumir o controle total sobre a civilização para transformá-la numa sociedade 
escravagista.  
Inicialmente esta globalização política se apresentará como um socialismo democrático que rapidamente irá 
se convertendo num comunismo soviético global, sob a direção dos banqueiros internacionais. 
O estado totalitário que resultará disso ficará em condições de dominar mais de sete bilhões de pessoas 
equipando seu serviço de inteligência com o rastreamento por satélite.  
Isso será obtido através da conversão de todos os cartões de débito em “microchips financeiros”,  a serem 
injetados sob a pele de cada cidadão, na mão ou na testa. 
A inoculação deste minúsculo aparelho, além de se converter num mecanismo de repressão a qualquer 
resistência política, funcionará, também, como uma espécie de “batismo”, um tipo de “cerimônia de 
iniciação”, que estará introduzindo todos os cidadãos que quiserem participar da economia em membros da 
religião mundial da Nova Era. 
A conexão entre esta nova espiritualidade global e a moeda única digital será feita através do Código 
Internacional de Produtos, conhecido como “código de barras”, hoje amplamente utilizado nos sistemas 
informatizados de todo o mundo.  
Entre as inúmeras barras de cada um desses códigos de barras, existem três barras mais longas, e iguais, 
chamadas “barras de guarda”. Elas têm como função abrir, encerrar e dividir a leitura  deste número 
codificado, identificando assim, cada produto a nível internacional.  
O formato destas três barras, comuns a todos os códigos de barras, correspondem na “linguagem” do leitor 
óptico ao número seis. Portanto, em cada código de barras existe o número 666 que, biblicamente, é 
conhecido como o número da besta, que é o Anticristo, ou o falso messias de Israel que, como líder mundial, 
procurará se colocar no lugar de Jesus, como um “novo cristo”. 
O fato é que, de forma imperceptível, a “marca da besta” já está sendo implantada e os out-doors alertaram 
para isso. Por esta razão exibiam à direita uma outra placa de sinalização proibitiva, desenhada sobre um 
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código de barras, para lembrar que Deus proíbe que se receba este número sob a pele, mesmo que esteja em 
código.  
A Bíblia afirma claramente que os que aceitarem a inoculação deste microchip em seus corpos, serão lançados 
do lago de fogo. Por outro lado, ela avisa que os que não o receberem estarão excluídos da economia e, por 
isso, sem qualquer meio de subsistência, pois ficarão privados de comprar ou vender, conforme a profecia do 
livro de Apocalipse. (capítulo 13) 
A boa notícia é que existem maneiras de sobreviver a esta situação sem ser obrigado a submeter-se à tal 
“iniciação luciferiana em massa”. É possível prescindir do “vil-metal” para viver através de uma estrutura 
que possibilite a obtenção de alimentos sem a necessidade de dinheiro , que pode ser obtida criando-se 
comunidades cristãs agrícolas e exercendo o antigo sistema de trocas.   
Por este motivo, a Nova Ordem Mundial tem usado escritores conferencistas e líderes religiosos “cristãos”  
que são suas “marionetes” para impedir que evangélicos e pentecostais compreendam a necessidade urgente 
de se adotar medidas preventivas para não serem obrigados a receber a marca da besta.   
Os “manipuladores” deste grande exército de “fantoches” são os grandes capitalistas internacionais e as 
“cordas”, que controlam todos eles, são as “convicções”,  idéias que os meios de comunicação incutem 
habilmente na mentalidade popular, atendendo aos interesses dos dominadores, e que os povos passam a 
considerar como verdades irrefutáveis. 
Como o pensamento religioso sempre foi um fator de controle sobre os povos, os “chefões” da Nova Ordem 
Mundial têm investido incalculáveis somas e arregimentando um verdadeiro batalhão de teólogos 
impostores, destinados à fundar inúmeras religiões pseudocristãs, cujo como dogma principal é a concepção 
mitológica de que a igreja deverá ser retirada da terra antes da “Grande Tribulação”, período em que o 
Anticristo estará governando todo o mundo. Por pregar um retorno de Cristo antes da “tribulação” esta 
doutrina antibíblica ficou sendo conhecida como “arrebatamento pré-tribulacionista”. 
Para induzir os crentes a aceitar este engodo, os falsos profetas precisaram distorcer interpretar erroneamente 
várias passagens da Bíblia, pois tais ensinamentos não constam em parte alguma das Escrituras. 
 
 
 

PPPRRREEECCCOOONNNCCCEEEIIITTTOOO   EEEMMM   MMMAAASSSSSSAAA   
 
 

 
Apesar de atribuírem sentidos claramente absurdos aos trechos bíblicos, os pregadores     prétribulacionistas 
têm obtido grande aceitação para esta doutrina, por transmiti-la com o auxílio de poderosas técnicas de 
lavagem cerebral, como a repetição exaustiva de passagens mal interpretadas e o uso abusivo de palavras-
chave, bem como, de frases-jargão.   
Agindo como verdadeiros hipnotizadores profissionais, estes líderes religiosos aprenderam  como colocar 
suas congregações em estado alfa, o que faz suas ovelhas se tornarem vinte e cinco vezes mais 
sugestionáveis do que no estado normal. Uma das formas usadas para isso é o “novo” costume de posicionar, 
perante a igreja, algumas jovens trajando vestes esvoaçantes dançando e movimentando fitas coloridas de 
forma constante e monótona, ao som de cânticos com ritmo semelhante às batidas de um coração. Por ser 
hipnótica, esta simples atividade repetitiva tem o poder de tornar os participantes muito mais receptivos ás 
palavras do pregador. 
Desenvolvidos cientificamente para manipular as mentes dos cristãos, tais métodos cuja origem se encontra 
no ocultismo, estão sendo abusivamente usados por certos pastores que estão induzindo a igreja a aceitar 
ensinamentos sem nenhum respaldo bíblico como a idéia de que a igreja não pode passar pela grande 
tribulação.  
O objetivo  é induzir os cristãos a não se prevenirem contra a obrigatoriedade da inoculação da marca da 
besta, convencendo-os que o Anticristo somente se manifestará depois do arrebatamento da igreja. A doutrina 
do arrebatamento antes da tribulação, tem, na realidade,  a função de persuadir as igrejas a não preparar uma 
estrutura que lhes forneça alimentos sem a necessidade de dinheiro, e que poderia livrá-los do microship 
financeiro com o número 666 no código de barras, sem precisar morrer de fome.  
Através de lavagem cerebral, os ministros cabalistas estão criando uma espécie de  “preconceito em massa” 
que transforma os cristãos em “crentes bravos”, condicionados a receber com “ressentimento amargo” e ira 
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“santa” qualquer crença fora do “padrão de interpretação pré-tribulacionista” considerando essa posição uma 
falta de fé “imperdoável”. 
Processos semelhantes a estes, estão infiltrando, também, em todas as denominações,  um outro ensinamento 
chamado “doutrina do milênio”, que é a falsa crença na implantação de um reinado terrestre de Cristo em 
Israel, com a duração de mil anos, após sua segunda vinda.   
Fazendo com que os povos confundam a volta de Jesus, que brilhará nos céus como um relâmpago, com uma 
nova vinda messiânica, na qual o “Cristo” viria para a terra nas dimensões de um simples ser humano, para 
implantar seu reinado milenar. Através desta outra modalidade de “preconceito coletivo”  os “reis da terra” 
têm usado seus “fantoches” teológicos para induzir os povos a se engajarem na construção da Nova Ordem 
Mundial, pois os cristãos que acreditarem neste engano serão induzidos a pensar que este falso messias de 
Israel seria o próprio Jesus Cristo, em sua segunda vinda.     
Um delírio coletivo semelhante a este foi observado na Alemanha durante a segunda guerra mundial, quando 
os nazistas usaram este tipo de técnica de lavagem cerebral em massa para convencer os alemães que seu 
país se encontrava destinado a governar o mundo num “Reich” de mil anos.   
Este milenarismo nazista,  postulava que um “paraíso” terrestre seria  implantado em nosso planeta naqueles 
dias, assim que o terceiro Reich dominasse o mundo. Este tipo de convicção propagada por Hitler para 
motivar os alemães é a mesma crença que, hoje, tem sido semeada nas igrejas pelos detentores do poder.   
Cabalistas e maçons tem sido usados pela Nova Ordem Mundial para difundir estas duas heresias  
infiltrando-se, como mestres e teólogos evangélicos, nos seminários e institutos bíblicos do protestantismo. 
Apesar de serem apresentadas como doutrinas bíblicas, ambas foram criadas a partir do judaísmo talmúdico 
cabalista, uma crença voltada para um nacionalismo étnico religioso, de natureza até mais racista que o 
próprio nazismo.  
Além disso, o judaísmo talmúdico cabalista, que teve origem na Babilônia, consiste-se numa modalidade de 
gnose, que é o conjunto de sistemas filosóficos e religiosos que oferecem a salvação por meio da aquisição de 
conhecimentos secretos adquiridos através da “iluminação” mística, ou seja, por meio de práticas de 
ocultismo.   
A gnose postula que em Deus, existiriam, ao mesmo tempo, duas naturezas opostas, mas em igualdade, que 
fariam dele um ser impessoal formado pela união dos dois princípios geradores da vida, o masculino e o 
feminino. Segundo este doutrina, a divindade teria se manifestado no âmbito físico através da bipolaridade 
existente em todo universo: luz e as trevas, “bem” e “mal”,  positivo e negativo. 
No entanto, além deste conceito ilógico, de que Deus seria, ao mesmo tempo, bom e mau, a gnose sustenta, 
também, em sua vertente maniqueísta, que estes seus dois aspectos freqüentemente se  encontrariam 
invertidos e que não haveria diferença substancial entre eles.   
Em outras palavras, o  gnosticismo maniqueísta afirma que o bem é o mal e o mal é o bem, uma concepção 
característica dos sistemas filosóficos satanistas, cuja visão do mundo se encontra  “as avessas”, tratando-
se, portanto, de uma modalidade de satanismo.  
Por traz destas heresias que, furtivamente, se infiltraram nas igrejas, encontra-se o movimento Nova Era, que 
tem promovido, pelo mundo todo, a globalização religiosa  para estabelecer uma progressiva fusão de todas 
as religiões numa espiritualidade padronizada de natureza gnóstica. 
As sementes deste movimento político-religioso foram plantadas em 1865, por Helena Blavatski, quando esta 
fundou a Sociedade Teosófica, que, pela primeira vez, passou a divulgar publicamente a gnose, na forma de 
um sistema filosófico denominado teosofia, que se consiste numa mistura entre a filosofia oriental e o 
misticismo hindu. Ao se tornar o esoterismo judaico, a teosofia passou a ser conhecida como cabala, o 
esoterismo judaico. 
Apesar de ser uma forma de gnose maniqueísta, por meio dos rabinos, a cabala,  assumiu o controle 
total sobre o judaísmo desde o século dezesseis. A partir do século dezenove, os evangélicos pentecostais, 
convencidos por sua vez, pelos falsos mestres enviados pelas sociedades secretas, aproximaram-se do 
judaísmo, e assimilaram a espiritualidade “luciferiana” contida na cabala, pensando que estavam recebendo 
ensinos desconhecidos sobre o Velho Testamento.    
Foi assim que muitos ensinamentos do judaísmo talmúdico cabalista disseminaram-se entre as igrejas, 
embutidos nas doutrinas que pregam um arrebatamento dos crentes antes da tribulação, e um reinado 
milenar terrestre de Cristo depois da sua segunda vinda.  
Por meio de engenhosos enganos, além de introduzirem uma esperança judaizante no cristianismo, estes 
falsos profetas também transmitiram, no seu âmbito, os ensinos gnósticos da Nova Era, apresentando-os 
disfarçados nas alianças do judaísmo acopladas à divisão cabalística das idades (na forma de sete eras que 
denominaram “dispensações”). Esta decomposição esotérica da história humana, repartida, sem qualquer 
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respaldo bíblico, em diversas fases com base nas tradições orais judaicas (cabala), tornou-se o 
fundamento das heresias milenarista e prétribulacionista.   
Apesar de repudiarmos qualquer tipo de discriminação racial ou religiosa, por serem contrárias aos 
ensinamentos de Jesus, a veemente necessidade do momento tem nos obrigando a apontar, para o benefício da 
igreja, as origens dessas crenças que, apesar de serem pagãs, estão sendo amplamente aceitas no seio do 
cristianismo. 
 
( disfarçadas nas pregações a respeito de um arrebatamento dos crentes antes da tribulação e de um futuro 
reinado milenar terrestre de Cristo depois de sua segunda vinda.)    
 
Ainda que, para alguns, tais revelações possam parecer ofensivas, não há qualquer intenção de  divulgá-las 
para ferir, quem quer que seja, em sua dignidade de ser humano, pois a missão do cristão é justamente o 
oposto disso, ou seja, prestar um serviço ao próximo, informando a cada um sobre a verdade em seu próprio 
benefício. Todos têm o direito de saber a realidade dos fatos e os que são afetados por eles, mais ainda.    
A despeito de ser uma atitude desagradável, esta denúncia é absolutamente necessária para a defesa da fé 
cristã, pois somente avisando os cristãos a respeito desta infiltração esotérica em suas igrejas, será possível, 
para eles, libertar-se dos fortes laços que aprisionam suas mentes aos mitos babilônicos e cabalísticos das 
doutrinas pretribulacionista e milenarista, e assim possam permanecer fiéis à fé que professam, a qual 
deveria basear-se unicamente na Palavra de Deus.  
De fato, a Nova Era tem invadido as igrejas protestantes, por meio dessas “fabulas judaicas”, pois estas 
“idéias”, são provenientes do judaísmo,  uma religião que vem sendo dominada pela cabala há séculos. Estes 
conceitos fantasiosos funcionam como “cordas” que transformam os que pastoreiam os rebanhos de Deus em 
“fantoches” a serviço dos bancos internacionais que, por sua vez, pertencem ao judaísmo talmúdico cabalista.   
. 
Por meio do seu alto teor de ocultismo (gnose), estas doutrinas estão fazendo com que os evangélicos 
confundam a verdadeira esperança cristã que é a volta de Jesus como um relâmpago  cingindo os ares, com a 
equivocada expectativa judaica da chegada de um novo messias à terra (que, sendo uma outra vinda 
messiânica, trata-se do próprio Anticristo). 
Para transfigurar a cabala numa doutrina cristã, alguns agentes cabalísticos maçons  foram enviados aos 
seminários teológicos e institutos bíblicos, para ensinar, tanto nestes centros de formação ministerial, como 
em igrejas e encontros, a doutrina do gnosticismo maniqueísta,    apresentando-o por meio de uma 
terminologia pseudocristã e com o apoio de versículos bíblicos mal aplicados,  os quais foram associados à 
poderosas técnicas de lavagem cerebral, hipnose e manipulação mental de massas.  
Estes verdadeiros “profetas de Baal, transfigurados em ”ministros do evangelho”, tornando-se teólogos, 
líderes religiosos e pastores propagaram o esoterismo judaico entre os protestantes, disfarçando-o nas 
doutrinas do arrebatamento secreto (prétribulacionista) e do milênio, obtendo, para a cabala, através 
destes enganos, grande aceitação entre os pentecostais.  
Esta fantasia mítica sobre um retorno secreto para arrebatar secretamente a igreja, traz em si um traço tão 
furtivo que também é conhecida como “teoria do rapto secreto”. Este perfil doutrinário tem como intuito 
reproduzir na teologia cristã, a atitude privada e dissimulada, das religiões de mistério da Babilônia e do 
esoterismo praticado pelas sociedades secretas.  Estes aspectos, aliados à sua faceta particular, oculta privada 
e misteriosa, comprova a origem esotérica, do mesmo, o que demonstra que o arrebatamento secreto é um 
engano completo.  
Apesar disso, ele vem sendo ensinado, em vastas porções do mundo evangélico, e sendo divulgada até mesmo 
através de grandes “best-sellers” e filmes holywoodianos, como o longa-metragem “Deixados para traz”, que 
tem sido custeados pelos poderosos financistas praticantes do judaísmo talmúdico cabalista, está se 
expandindo de forma espantosa. 
Diante desse alerta, cabe ao cristão, que “nasceu de novo”, empreender uma séria investigação bíblica, onde, 
certamente poderá constatar que nem a doutrina pré-tribulacionista, nem a milenarista, têm qualquer base nas 
Escrituras Sagradas. 
Elas, na verdade, foram criadas a partir de uma religião não cristã, o judaísmo talmúdico cabalista, que além 
de ser uma modalidade de gnosticismo maniqueísta apoiada num exacerbado nacionalismo étnico religioso, 
de natureza até mais racista que o nazismo.  
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AAASSS   “““FFFAAABBBUUULLLAAASSS   JJJUUUDDDAAAIIICCCAAASSS”””   RRREEEFFFLLLEEETTTEEEMMM   AAA   
DDDUUUPPPLLLIIICCCIIIDDDAAADDDEEE   DDDOOO   DDDEEEUUUSSS   CCCAAABBBAAALLLÍÍÍSSSTTTIIICCCOOO---BBBAAABBBIIILLLÔÔÔNNNIIICCCOOO  

 
    
Sabendo as origens destes ensinos, é mais fácil perceber que esta visão profética não passa de um engodo 
teológico com a finalidades política de convencer os cristãos a não ser estruturarem para evitar a inoculação 
do microchip financeiro, que seria a inoculação da marca da besta em seus corpos, preparando uma estrutura 
que lhes forneça alimentos sem a necessidade de dinheiro. 
Confiar em palavras falsas sobre um arrebatamento antes da tribulação pode comprometer a a salvação de 
muitos, pois leva os cristãos a não se prepararem para escapar à dependência do minúsculo dispositivo com o 
código de barras e o número 666, que  será injetado na mão ou na testa de cada cidadão.   
Os organizadores da Nova Ordem Mundial, não escondem que este processo visa a realização de uma 
iniciação luciferiana em massa, o que significa que a inserção do microchip sob a pele é um pacto com o 
diabo. O único meio de evitar esta morte espiritual, é assumir a atitude das cinco virgens prudentes, da 
parábola das dez virgens, que providenciaram “óleo de reserva” para esperar pelo “noivo”, ao contrário das 
“cinco virgens loucas”, que não se preveniram e, por isso, ficaram fora das Bodas do Cordeiro. 
Quando Noé começou a construir, em pleno deserto, uma gigantesca embarcação, num mundo em que não 
havia chuva,  a maioria das pessoas o consideraram louco. Quando, porém, os céus começaram a despejar 
imensas quantidades de água, aqueles que assim pensaram, percebendo que o  dilúvio destruiria tudo, 
procuraram encontrar alguma embarcação para se salvarem, mas já era tarde.     
Ao verem tais mudanças e, depois, até as mais elevadas montanhas serem cobertas pelo mar enquanto a sólida 
arca subia sobre a superfície da água, os que foram destruídos pelo dilúvio    prefiguraram a situação dos que, 
surpreendidos pela chegada do Anticristo, retirando todo o dinheiro e os cartões de circulação, sem que 
ninguém tivesse sido arrebatado,  os cristãos que não tiverem preparado uma estrutura para obter alimentos 
sem a necessidade de dinheiro, ao ficarem impossibilitados de comprar ou vender, por recusar o microship  
buscarão, da mesma forma que os  contemporâneos de Noé, alguma forma para sobreviver na grande 
tribulação sem receber a marca da besta e ir para o lago de fogo. Neste momento, contudo, já não haverá mais 
possibilidade para isso.  
Ao se passarem dias ou semanas  a maioria dos que não se prevenirem por não conseguir qualquer alimento e 
ver seus familiares morrendo de fome, vão ceder à pressão da Nova Ordem Mundial e aceitarão a marca, 
submetendo-se à iniciação luciferiana.   
Sabendo que lhes restará pouco tempo de vida, por terem condenado a si mesmos a ficarem no fim do mundo, 
verão os santos de Jesus subindo com o Senhor da mesma forma que os mortos pelo dilúvio viram a família 
de Noé sendo salva através da arca que subia em meio às ondas.   
 
 
Portanto, lembre-se... 
 
O arrebatamento secreto é um engano completo 
E um milênio no planeta é coisa do capeta!  
Se Noé fez a arca, PRE 
VINA-SE DA MARCA! 
Quem não for “chipado” 
Vai ser arrebatado. 
Jesus te levará... 
E todo olho o verá. 
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      ““EESSTTEE  ÉÉ  DDOO  BBRRUUNNOO””::    

  
ESTERÓIDES ANABOLIZANTES 

 
MUITO ALEM DAS ACADEMIAS! 

 
ESTERÓIDES ANABOLIZANTES SÃO SUBSTÂNCIAS QUE 

ACELERAM O AUMENTO DA MASSA MUSCULAR E O CRESCIMENTO,  
PODENDO CAUSAR VÁRIOS MALES COMO: A OBESIDADE, CÂNCER OU 
OUTRAS DOENÇAS NO FÍGADO, PROBLEMAS CARDÍACOS E DISTÚRBIOS 
MENTAIS,  DENTRE OUTRAS ENFERMIDADES. 

NA BULA DE UM DOS ANABOLIZANTES MAIS FAMOSOS DO 
BRASIL, O DECA-DURABOLIN, CONSTA QUE, SE TOMADO OU APLICADO 
EM ALTAS DOSES, PODE PROVOCAR: 
 

• VIRILIZAÇÃO EM MULHERES SENSÍVEIS, QUE APRESENTAM 
SINTOMAS COMO ROUQUIDÃO (A VOZ FICA GROSSA), ACNE 
(ESPINHAS), HIRSUTISMO (AUMENTO DOS PÊLOS) E 
AUMENTO DE LIBIDO (DESEJO SEXUAL);  

• AUMENTO DAS FREQÜÊNCIAS DE EREÇÕES E AUMENTO DOS 
PÊNIS EM ADOLESCENTES   

• AUMENTO DE PÊLOS PUBIANOS, AUMENTO DO CLITÓRIS, 
AMENORRÉIA EM MENINAS    

• INIBIÇÃO DA ESPERMATOGÊNESE (TANTO EM HOMENS 
COMO ADOLESCENTES)  

• FECHAMENTO EPIFISÁRIO PREMATURO 
• AUMENTO DE PESO  
• RETENÇÃO DE ÁGUA E SAL 
 
 
EM OUTRAS PALAVRAS, OS ANABOLIZANTES SÃO 

EXTREMAMENTE PERIGOSOS, NO ENTANTO, PODEM SER USADOS PELA 
MEDICINA EM RARÍSSIMOS CASOS. 

ENTÃO VOCÊ DEVE ESTAR PENSANDO AGORA: 
          - QUE BOM QUE EU NÃO CONSUMO ESSAS PORCARIAS QUE SÓ 
ME FARIAM MAL! 
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                ERRADO!  
               TODOS OS DIAS NÓS CONSUMIMOS ESSAS SUBSTÂNCIAS, ÀS 
VEZES OU QUASE SEMPRE SEM SABER, AS MESMAS DROGAS QUE SÃO 
INGERIDAS OU APLICADAS POR ALGUNS NAS ACADEMIAS. 

COMO? ULTIMAMENTE PERCEBE-SE UM CRESCIMENTO 
CIENTÍFICO MUITO GRANDE, MAS ESTE TEM SIDO USADO DE FORMA 
ERRADA. 

VOCÊ JÁ PAROU PARA PENSAR QUE ANTIGAMENTE NÃO 
EXISTIA CÂNCER E QUASE NENHUM OBESO?  

QUE, HOJE EM DIA, MAIS DE 50% DA POPULAÇÃO MUNDIAL É 
OBESA?  

QUE OS ADOLESCENTES SÃO MAIORES DO QUE OS ADULTOS?  
QUE O CÂNCER AUMENTA A CADA DIA, O NÚMERO DE 

LÉSBICAS E HOMOSSEXUAIS É INCONTÁVEL?  
QUE VÁRIAS MULHERES TÊM BIGODE OU EXCESSO DE PÊLOS 

NAS AXILAS, O QUE É MOTIVO DE GOZAÇÃO, E QUE TODOS, OU QUASE 
TODOS, OS ADOLESCENTES, TÊM ESPINHAS ANTES DA HORA E AS 
MENINAS NO MUNDO INTEIRO ESTÃO ADQUIRINDO CAPACIDADE PARA 
ENGRAVIDAR ANTES DA HORA? 

MAS NÃO ERA PARA SER ASSIM... HÁ CEM ANOS ATRÁS NÃO 
ERA ASSIM! ESSA NOVA GERAÇÃO, QUE É A NOSSA, TEM TIDO ESSE 
TIPO DE PROBLEMA POR CAUSA DOS HORMÔNIOS INJETADOS NO 
REBANHO BOVINO, SUÍNO, NOS PEIXES, E NAS AVES, QUE 
CONSEQUENTEMENTE, ACABAM VINDO ATÉ NÓS ATRAVÉS DO LEITE, DA 
CARNE BRANCA OU VERMELHA E DE MUITAS OUTRAS FORMAS. 

OS HORMÔNIOS ANABOLIZANTES ESTÃO SENDO USADOS NA 
PRODUÇÃO DE ALIMENTOS, PORQUE, COM ELES,  OS ANIMAIS CRESCEM 
MAIS RÁPIDO. UMA GALINHA, QUE ESTARIA PRONTA PARA O ABATE EM 
6 MESES AGORA CHEGA NESTE PONTO EM UM MÊS.   

 ATUALMENTE FAZENDEIROS E DONOS DE GRANDES 
EMPRESAS ALIMENTÍCIAS ACABARIAM FALINDO SE NÃO OPTASSEM 
POR ESSE PERIGOSO MÉTODO, DEVIDO `A CONCORRÊNCIA DESIGUAL 
COM SEUS RIVAIS. APESAR DE SEREM PROIBIDOS NO BRASIL O USO 
ABUSIVO DESTES PRODUTOS É UM FATO REAL, INCLUINDO OS 
CHAMADOS “IMPLANTES PARA BOVINOS”, ALÉM DAS RAÇÕES E DOS 
PRODUTOS INJETÁVEIS. 

UMA ESTATÍSTICA APRESENTADA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO RIO GRANDE DO SUL REVELOU QUE, NO ANO DE 1998, SOMENTE 
NAQUELE ESTADO, CHEGARAM CARNES IMPORTADAS CONTENDO 
ANABOLIZANTES, NAS SEGUINTES QUANTIDADES:  

 
 

� 404 TONELADAS DE CARNE COM HORMÔNIOS PROVENIENTE DA 
ARGENTINA 

 
� 55 TONELADAS DE CARNE COM HORMÔNIOS PROVENIENTE DOS 

EU 
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� 228 TONELADAS DE CARNE COM HORMÔNIOS PROVENIENTE DO 
PARAGUAI 

 
ALGUMAS EMPRESAS BRASILEIRAS ADMITEM O USO DE 

ANABOLIZANTES EM SEUS REBANHOS E QUASE TODA A CARNE 
IMPORTADA PELO BRASIL ENCONTRA-SE IMPREGNADA PELOS 
ANABOLIZANTES. 

APESAR DE SER COMPROVADO QUE ESSE TIPO DE 
SUBSTÂNCIA PREJUDICA MUITO A SAÚDE DO CONSUMIDOR, NOS EUA 
ELES NEM SÃO PROIBIDOS, PELO CONTRÁRIO, SEU USO É APOIADO 
PELO GOVERNO, POR RAZÕES FINANCEIRAS.  

É MAIS UM TRISTE CASO ONDE O DINHEIRO FALA MAIS ALTO! E 
ASSIM, NINGUÉM ESTÁ LIVRE DESTE MAL. HOJE OU AMANHÃ VOCÊ PODE 
TER O INÍCIO DE UM CÂNCER! 

COMO ESCAPAR DESSA TIRANIA COMERCIAL?  
NÃO HÁ MANEIRA ALGUMA, OS HORMÔNIOS ESTÃO NA NOSSA 

COMIDA DO DIA-A-DIA... A VERDADE É QUE ESSAS SUBSTANCIAS 
NOCIVAS FAZEM PARTE DO QUE COMEMOS NO CAFÉ DA MANHÃ, 
ALMOÇO E JANTAR, E SE NINGUÉM DER UM “BASTA”, O FUTURO DE 
NOSSA GERAÇÃO ESTARÁ ACABADO.  

OS BANQUEIROS E CHEFES MUNDIAIS NÃO SE IMPORTAM 
CONOSCO! ELES QUEREM É LUCRO EM SUAS FINANÇAS. 

 
 
 

                                                                        BRUNO PIRES DE OLIVEIRA   
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A mentira dos interessados 
   

    
 

Anabolizantes – Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 
Alimentação (FAO), anabolizantes são substâncias que aumentam a retenção, 
pelo organismo, dos nutrientes fornecidos pela alimentação. "Aumentam inclusive 
a retenção de nitrogênio protéico e não-protéico, presentes nos alimentos, e em 
sua subseqüente transformação em proteína, particularmente nos músculos. 
Portanto, produzem aumento da massa muscular e de peso nos animais", 
escreve o professor da Universidade de São Paulo (USP), João Palermo Neto, 
num trabalho sobre anabolizantes ainda não publicado. Os principais hormônios 
de interesse agropecuário são o DIETILESTILBESTROL e o Zeranol.  

E QUAL É A VERDADE?  Segundo  WALTNERSegundo  WALTNERSegundo  WALTNERSegundo  WALTNER----TOEWSTOEWSTOEWSTOEWS  há evidências de que o há evidências de que o há evidências de que o há evidências de que o DIETILESTILBESTROL        administrado via oral é absorvido e não prontamente destruído pelo fígado, o que administrado via oral é absorvido e não prontamente destruído pelo fígado, o que administrado via oral é absorvido e não prontamente destruído pelo fígado, o que administrado via oral é absorvido e não prontamente destruído pelo fígado, o que influenciou na decisão deinfluenciou na decisão deinfluenciou na decisão deinfluenciou na decisão de    banir o banir o banir o banir o uso desta substância em animais destinados 

a alimento para o ser humano a partir do início dos anos 70 (WALTNER-TOEWS, D. & MCEWEN, S. A. Residues of a hormonal substances in foods of animal origin: a risk assessment. Prev. Vet. MedPrev. Vet. MedPrev. Vet. MedPrev. Vet. Med., v. 20, n. 3, p. 235-247, 1994.)   Se  esta avaliação foi realizada mediante a administração  do dietilestilbestrol Se  esta avaliação foi realizada mediante a administração  do dietilestilbestrol Se  esta avaliação foi realizada mediante a administração  do dietilestilbestrol Se  esta avaliação foi realizada mediante a administração  do dietilestilbestrol POR VIA ORAL, e o POR VIA ORAL, e o POR VIA ORAL, e o POR VIA ORAL, e o Web Site da Cooperativa Avícola, mentiuWeb Site da Cooperativa Avícola, mentiuWeb Site da Cooperativa Avícola, mentiuWeb Site da Cooperativa Avícola, mentiu, afirmando que esta , afirmando que esta , afirmando que esta , afirmando que esta substância não poderia ser usada na avicultura, porque não existia a possibsubstância não poderia ser usada na avicultura, porque não existia a possibsubstância não poderia ser usada na avicultura, porque não existia a possibsubstância não poderia ser usada na avicultura, porque não existia a possibilidade ilidade ilidade ilidade de administrar o dietilestilbestrol  por via oral, este tipo de cooperativa pode estar de administrar o dietilestilbestrol  por via oral, este tipo de cooperativa pode estar de administrar o dietilestilbestrol  por via oral, este tipo de cooperativa pode estar de administrar o dietilestilbestrol  por via oral, este tipo de cooperativa pode estar mentindo sobre mentindo sobre mentindo sobre mentindo sobre TUDOTUDOTUDOTUDO....    
  
SSEEGGUUNNDDOO  AA  DDRRAA..  MM AARRIILLIISSAA  VVIIEEIIRRAA  DDEE  SSOOUUZZAA,, Professora do Departamento de Ciência dos 
Alimentos da Universidade Federal de Lavras (e professora do curso de Medicina Veterinária da 
UFLA), em seu artigo “ANABOLIZANTES: UMA DISCUSSÃO SEM PRECONCEITOS”,  o 
DDIIEETTIILL--EESSTTIILL--BBEESSTTRROOLL  ((DDEESS)) é o anabolizante mais potente que existe, sendo proibido em 
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quase todo o mundo (inclusive no Brasil), mas, sendo, apesar disso,  LARGAMENTE USADO. 
Seus nomes comerciais mais comuns são: 

� o VI-GAIN (DIETILESTILBESTROL: o “DES”)    
� HEXETTES (DES + hexoestrol) 
� IMPELLS (DES + hexo-estrol) 
� STIMPLANTS (DES) 
 

Tendo atividade estrogênica o DES é acusado de provocar câncer. Esta droga foi desenvolvida, 
inicialmente, como um medicamento de reposição hormonal, para ser usado em mulheres. No 
entanto, há vários anos, o DIETILESTILBESTROL ou “DES” teve seu uso proibido em seres 
humanos por causar  CANCER DE COLO DE ÚTERO NOS RECÉM NASCIDOS DO SEXO 
FEMININO, quando a mãe engravidava inesperadamente, e estava usando o Dietilestilbestrol! 
Neste seu excelente trabalho, a professora Marilisa e seus colaboradores provaram, ainda, que o 
DIETIEL ESTIL BESTROL é uma droga termoestável     QQUUEE  TTEEMM  EEFFEEIITTOO  PPOORR    VVIIAA  OORRAALL,,  
ppooiiss  rreessiissttee  aaooss  ssuuccooss  ddiiggeessttiivvooss  ee  
  PPOODDEE  SSEERR  AADDIICCIIOONNAADDAA  DDIIRREETTAAMMEENNTTEE  NNAA  RRAAÇÇÃÃOO,,  OO  QQUUEE  EECCOONNOOMMIIZZAA  OO  
TTRRAABBAALLHHOO  DDEE  SSEE  AAPPLLIICCAARR  IINNJJEEÇÇÕÕEESS  TTOODDOO  MMÊÊSS..  
CONCLUI-SE, PORTANTO, QUE, APESAR DOS DANOS GRAVÍSSIMOS QUE 
ESTE ANABOLIZANTE PODE CAUSAR À SAÚDE HUMANA, O FATO DESTA 
SUBSTÂNCIA PRESTAR-SE, TÃO BEM, PARA A ADMINISTRAÇÃO ORAL, FAZ 
COM QUE, NA  REALIDADE, O DES SEJA A DROGA, COMERCIALMENTE, 
MAIS VANTAJOSA, PARA SER USADA EM AVES POEDEIRAS E NAS DE 
CORTE.  
A DISCORDÂNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES VEICULADAS PELA INTERNET, 
NO “SITE” DA COOPERATIVA AVÍCOLA QUE MENCIONAMOS, E AS 
INEGÁVEIS INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS QUE APRESENTAMOS, 
DEMONSTRAM QUE HÁ UM GRANDE ESFORÇO E UM GRANDE 
INVESTIMENTO FINANCEIRO EM PROPAGANDA, PARA MANTER, A 
POPULAÇÃO COM A IDÉIA DE QUE OS PRODUTORES DE FRANGO NÃO 
USAM O “BESTROL” (“DES”) EM SUAS GRANJAS.  
ENQUANTO O WEBSITE DA REFERIDA COOPERATIVA AFIRMA QUE NÃO 
SERIA VIÁVEL O USO DO “BESTROL” NA AVICULTURA,  ESTE 
ANABOLIZANTE, É NA VERDADE, O ÚNICO ANABOLIZANTE QUE RESISTE 
AOS SUCOS GÁSTRICOS DO ESTÔMAGO DAS AVES, O QUE PERMITE QUE 
ESTE SEJA ADMINISTRADO NELAS, ATÉ MESMO, POR VIA ORAL.  
PORTANTO, TEMOS UM VEÍCULO DE INFORMAÇÕES QUE ESTÁ 
ENGANANDO, DELIBERADAMENE A POPULAÇÃO,  CHEGANDO, ATÉ 
MESMO, A USAR PARA ISSO, CITAÇÕES DOS PROFESSORES 
UNIVERSITÁRIOS, QUE, COMO ELES, ENCONTRAM-SE IGUALMENTE 
ENGAJADOS,   NESTE ESFORÇO  DE OCULTAR A VERDADE DA 
POPULAÇÃO.  
ESTA DELIBERADA INVERSÃO DOS FATOS, APRESENTADA À OPINIÃO 
PÚBLICA COMO UM ESCLARECIMENTO CIENTÍFICO, ALIADA AO A FATO DE 
QUE O DIETIL-ESTIL-BESTROL, DENTRE TODOS OS ANABOLIZANTES, É O 
QUE PROPORCIONA O  AUMENTO DE PESO MAIS RÁPIDO, E, 
JUNTAMENTE COM A CONSTATAÇÃO DE QUE ESTE, TAMBÉM É O 
ANABOLIZANTE     MAIS FACILMENTE APLICADO NAS AVES, POIS RESISTE 
AOS SUCOS GÁSTRICOS E PODE SER MISTURADO À RAÇÃO E 
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ADMINSITRADO, PORTANTO, POR VIA ORAL1, LEVANTA FORTES 
SUSPEITAS DE QUE O USO   DESSA SUBSTÂNCIA NA PRODUÇÃO DE 
ALIMENTOS SEJA, NA REALIDADE, UMA ROTINA OCULTA PRATICADA EM 
TODAS AS ZONAS RURAIS DO MUNDO. 
SÃO FORTES INDÍCIOS, TAMBEM, DE QUE SE ESTEJA    ESCONDENDO 
ALGO AINDA MAIS GRAVE, POIS JUSTAMENTE O MÉTODO QUE PROMOVE 
O CRESCIMENTO MAIS RÁPIDO DOS ANIMAIS PARA O ABATE, É, TAMBÉM, 
AQUELE QUE DEIXA MAIS RESÍDUOS NOS TECIDOS DOS MESMOS, 
SENDO, PORTANTO, O PROMOTOR DO CRESCIMENTO MAIS PERIGOSO 
PARA A SAÚDE HUMANA. 
Sendo uma substância usada para aumentar o peso dos rebanhos, o principal 
efeito dela nos seres humanos que ingiram carnes e ovos com seus resíduos é, 
também o aumento de peso, fazendo, portanto, que a população suscetível 
ENGORDE ao ingerir estes alimentos.  Isso vem AUMENTANDO a incidência 
dessa DOENÇA chamada OBESIDADE, a ponto de fazer dela uma epidemia 
mundial.   
Pudera, o Dietilestilbestrol, apesar de proibido em muitos países, por ser o 
promotor de crescimento mais potente, também é o   MAIS USADO EM TODO 
O MUNDO. 
SEU EFEITO INTENSO E A POSSIBILIDADE DE ADMINISTRAÇÃO POR VIA 
ORAL SÃO “VANTAGENS”  QUE PRATICAMENTE  OBRIGAM OS 
PRODUTORES A SE UTILIZAREM DO BESTROL, A NÃO SER QUE ESTEJAM 
DISPOSTOS A PERDER, POR COMPLETO, SUA COMPETITIVIDADE NO 
MERCADO.  
O SEGREDO POR TRAS DE TUDO ISSO E A CONIVÊNCIA DAS 
INSTITUIÇÕES, ATÉ MESMO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 
LEVANTA A SUSPEITA, AINDA MAIS SÉRIA, DE QUE ESTES HORMÔNIOS 
ANABOLIZANTES SEXUAIS ESTEJAM SENDO USADOS, A NIVEL GLOBAL, 
COMO UM INSTRUMENTO OCULTO PARA CONTROLAR A POPULACÃO 
MUNDIAL.  
SE ALIARMOS ESTAS INFORMAÇÕES AO FATO DE QUE, EM APENAS VINTE 
E TRES DIAS ESTES FRANGOS ENCONTRAM-SE PRONTOS PARA O ABATE 
(QUANDO O TEMPO NORMAL PARA ISSO SERIA SEIS MESES), DE FATO, 
TEMOS, AGORA, EM MÃOS, MUITOS ELEMENTOS PARA PENSAR... 
  

 

OBESIDADE E INSURREIÇÃO 
  

Alguns dos mais poderosos líderes e financistas do mundo são capazes, até mesmo, de provocar guerras 
e revoluções como uma medida de controle populacional. Evidentemente este detalhe nunca será 
mencionado, num telejornal, pois estando sob o controle dessa oligarquia imperialista, todas as agências 
internacionais de notícias “filtrarão” e omitirão cada detalhe que revele o que, realmente, está por traz 
desses acontecimentos e, principalmente, aqueles que apontem suas verdadeiras causas.     

                                                           
1 Há informações de que se esteja usando um quilograma de hormônio por tonelada de ração, a fim de que 
uma ave atinja o peso para abate em somente 23 dias, quando isso deveria demorar nada menos do que cento 
e oitenta dias, 
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Assim, ao alcançarem a população, através de seus “portais” televisivos, estas notícias formarão, na 
mentes dos povos, uma visão dos fatos completamente diferente da realidade. Por isso, a não ser que 
haja um grande esforço individual na busca da verdade, dificilmente o homem comum  poderá perceber 
o que, de fato esta ocorrendo à sua volta.  
A não ser que investigue por si mesmo, os cidadãos nunca poderão descobrir que existe um FIO 
CONDUTOR “INVISÍVEL” que vem unindo, há muitos séculos, todos os acontecimento da história, 
numa rota antecipadamente planejada, para conduzir todas as nações em direção a um grande “golpe de 
estado mundial”, que deverá ser lançado, inesperadamente, em todos os países, ao mesmo tempo, 
unindo-os, de forma abrupta, em torno de um governo único mundial.  
Hoje mesmo, estes dominadores já dirigem a humanidade através de medidas tão revolucionárias  quanto 
as insurreição armada.    
Na revolução comunista da Rússia existiam duas concepções marxistas antagônicas, até que a facção que 
almejava uma “ditadura do proletariado” ( ou seja, dos operários assalariados)  acabou prevalecendo 
sobre  aqueles que, juntamente com Trotski defendiam a tese da “revolução permanente”. 
A “ditadura do proletariado” conseguiu sobrepujá-los graças ao controle que, Lênin, seu principal 
defensor, exercia sobre os “SOVIETS”. O vocábulo “soviet”, corresponde à palavra “conselho” em 
português, e os soviets eram, a princípio, órgãos não-governamentais de mobilização das massas que 
tinha a função de organizar protestos, mas que no decorrer desta sangrenta guerra civil, acabaram se 
transformando ao longo desta sangrenta guerra civil, acabaram se transformando em órgãos de poder 
revolucionário, que foram descritos da seguinte maneira:  
“Os SOVIETS são um novo APARELHO ESTATAL que, em primeiro lugar instaura a FORÇA 
ARMADA DOS OPERÁRIOS E CAMPONESES.... no domínio militar é incomparavelmente superior 
a todos que a precederam., e que, do ponto de vista revolucionário, não pode ser substituída por 
nenhuma outra...constitui-se na forma de organização de vanguarda dos camponeses e dos operários, 
isto é, da parte mais consistente, mais enérgica, mais avançada das classes oprimidas, e permite 
EDUCAR, elevar, INSTRUIR e atrair à sua senda, a massa inteira dessas classes.” (Ilyich Ulianov 
[Lenin] “A CAMINHADA DA INSURREIÇÃO”) 
Em outras palavras, o papel dos “soviets” ou “conselhos” na revolução era o de educar e instruir, a  
população, por meio da força de um exército revolucionário, ensinando a todos a moral do marxismo, 
que condena o patriotismo, a religião, a família e a té mesmo o amor entre as pessoas, rotulando-o, 
pejorativamente, como um “sentimento burguês”.  
Após assumir o poder e formar a União Soviética, a “ditadura do proletariado”, apesar de transformar-se 
numa das duas maiores superpotência do planeta, não conseguiu se manter no poder por mais de setenta 
anos, fazendo com que a ideologia do comunismo se tornasse o maior fracasso político e econômico da 
história, que custou as vidas de SESSENTA MILHÕES DE PESSOAS que foram brutalmente 
eliminadas pelos russos Lenin e Stalin, através da terrível “engenharia social”  (antropotecnia). 
Mas este tipo de comunismo constituía-se, apenas, em uma das etapas, daquela rota tão antecipadamente 
planejada. A partir do ano de 1875  a famosa bruxa russa, Helena Blavatski, fundando a altamente 
secreta,  “Sociedade Teosófica”, já lançava as bases para o próximo passo do comunismo, que 
aconteceria cem anos depois, em 1975, quando os segredos da, assim chamada, Conspiração Aquariana, 
seriam totalmente revelados, dando início oficial ao MOVIMENTO NOVA ERA, que passou a 
conduzir os todos os países em direção à utopia de paraíso terrestre socialista segundo a concepção de 
Trotski e seu eurocomunismo milenarista.    
E, a partir de então, de fato, bruxos e comunistas caminham unidos, em torno da esperança messiânica, 
na vinda de “um novo tempo” e na chegada de “um novo Cristo Cósmico” (aquele ditador e “soberano 
universal” que “há de vir”) para unificar todos os povos e religiões em torno do “Reinado Messiânico da 
Nova Era Luciferiana”.   
Tornando-se público a partir de 1975, o movimento “Nova Era”, ou “Conspiração Aquariana", também 
recebeu o nome de  “Revolução do Cérebro”, e, sem que ninguém pudesse perceber, o eurocomunismo 
e a “Revolução Permanente” de Trotski estavam se iniciando.   
Assim como na revolução russa os soviets comunistas instauraram uma força armada revolucionária  
superior a tudo o que, até então, se conhecia, a “Revolução do Cérebro” ou “Conspiração Aquariana”, 
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(que avança, exatamente, segundo os preceitos da “revolução permanente”) iniciou sua insurreição 
através da criação de diversos “conselhos” ou “soviets”, semelhantes aos do comunismo soviético. 
Como ocorreu naquela época, hoje, também, os tais “conselhos”  vieram a se tornar “um novo aparelho 
estatal” que, em primeiro lugar, estabeleceu, para si, uma “força armada”, como na Rússia, passando a 
constituir-se na vanguarda revolucionaria do movimento político-econômico e religioso, conhecido 
como “Nova Era”.  
Um  exemplo do emprego desta estratégia é a criação e o desenvolvimento dos atuais CONSELHOS 
TUTELARES”, que, cada vez mais, vêem sendo investidos de poder, “instaurando”, desta forma, para 
si mesmos, uma “força armada” preexistente, que são as instituições que funcionam como sua 
“retaguarda”, isto é, as “Delegacias de Defesa dos Direitos da Mulher”, os “Ministérios Públicos da 
Infância e da Juventude” e os “Juizados de Menores”.  
Os “conselhos” tutelares, agindo com o apoio dessas três, bem equipadas, “divisões”, vem assumindo, 
então, a posição de uma organização mais enérgica, com poderes para EDUCAR, INSTRUIR e atrair, 
tanto pais, como filhos, aos caminhos da revolução permanente, ou seja, do Movimento Nova Era, que 
se consiste na adoção de num código moral completamente novo, que desaprova os “pilares” básicos da 
civilização atual, como o patriotismo, a família tradicional, a obediência aos pais, o compromisso no 
casamento, o civismo e muitos outros . 
Sua concepção de família é a do “CASAL TRANSPESSOAL”, isto é, um casamento aberto para todo 
tipo e número de parceiros ou parceiras, bem como, para todas as formas de sexualidade, que resultará 
numa “nova” estrutura social familiar na qual os filhos deverão passar a ser membros “itinerantes” de 
determinados “familiares”, permanecendo, apenas sob cuidados, uma vez que, a sua paternidade destes, 
na maioria das vezes,  não poderá ser determinada, em razão desse “novo” tipo de vida..  
Este é o motivo pelo qual o símbolo do “casal transpessoal”, se consiste num homem e numa mulher, 
ajoelhados, um diante do outro, formando a letra “Ômega” (Ω) que, sendo a última letra do alfabeto 
grego, simboliza “fim”, representando, neste caso, o fim da instituição da família. 
Pregando estas mudanças radicais e nocivas, a  maioria dos membros desses “conselhos” julgam-se na 
missão sagrada de implantar um “paraíso terrestre comunista”, através da implantação de um governo 
único mundial, faça do mundo um reinado milenar messiânico  de “paz e segurança”.   
Como um fóssil de uma espécie extinta, a China comunista nos serve de modelo para traçarmos um  
paralelo e analisarmos o “neocomunismo” da Nova Era, pois o poder totalitário que controla as nações 
da “nova ordem mundial”, é, praticamente da mesma natureza que o regime totalitário chinês, com a 
diferença de ser praticamente invisível, pois encontra-se  recoberto por um “manto de segredo”, tecido 
“fabricado” de prepostos, que são seus presidentes e primeiros-ministros, bem como, da aparente, mas 
falsa, liberdade de pensamento e de expressão e do aparente, mas falso direito de escolher os 
governantes.   
Portanto, se, na China (e em outras repúblicas socialistas) ainda existe a “ditadura do proletariado”, aqui, 
nos países do ocidente, encontra-se a “ditadura secreta do ocultismo e do capital”.  
Enquanto que, no comunismo chinês existe apenas um partido político, e o povo não tem o direito de 
eleger seus governantes; no sistema em que vivemos existem muitos partidos e muitos candidatos, mas,  
como as eleições são vencidas através de campanhas eleitorais, que são incalculavelmente caras; só 
mesmo os grandes bancos internacionais possuem poderio econômico para financia-las, decidindo 
assim, quem serão os presidentes dos “países democráticos”; pois a vitória nas urnas apenas será 
concedida àqueles que firmarem um sério compromisso com eles, dentre  os quais escolherão, segundo 
seus interesses, aquele que governará cada país “livre”, desde o menos desenvolvidos aos  EUA. 
Assim sendo, fica evidente, até mesmo pelos seus nomes que, tanto nas repúblicas “democráticas”, 
como nas repúblicas “socialistas”, quem escolhe os governantes não é, na realidade, o povo, mas seus 
dominadores.   
Se, na China comunista o controle de natalidade é feito através da força das armas, que fuzilará os casais 
que tiverem  mais de um filho; por aqui, nas nações “democráticas”, o controle populacional  é feito 
através de “armas químicas” invisíveis que, através da omissão de informações, podem “executar” 
sigilosamente, seus próprios cidadãos, como na China, só que por meio da  inoculação deliberada de 
doenças, que, sendo fatais,  conseguem manter os níveis populacionais “sob controle”.     
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Foi o que ocorreu com a atual epidemia chamada obesidade, que não era uma enfermidade freqüente, 
mas que teve sua incidência extremamente aumentada em conseqüência do uso, cada vez maior, de 
hormônios anabolizantes sexuais na produção rural de alimentos, que são hormônios como os 
estrogênios e as progesteronas  (dois componentes dos anticoncepcionais) bem como, a testosterona 
(um hormônio masculinizante). 
A finança internacional conseguiu isso, na medida em que, lançando estes produtos, geraram maior 
produtividade nas plantações e nos rebanhos, obrigando, com isso, que os demais produtores passassem 
a usá-los, rotineiramente, para que pudessem manter sua competitividade no mercado.  
Este poder dominador suscitou o uso dessas substâncias, justamente porque isso causaria uma 
verdadeira epidemia mundial de obesidade, e que esta funcionaria como um instrumento de controle 
populacional. A presença desses promotores do crescimento nos alimentos associadas à presença da 
obesidade que se disseminou amplamente entre os seres humanos,  faz com que o aumento populacional 
seja limitado através de duas vias:     
� aumentando o número de mortes (pois o excesso de peso é a causa de muitas doenças que são 

altamente fatais)  
� bloqueando a capacidade reprodutiva dos seres humanos (pois os promotores do crescimento são 

testosteronas ou estrogênios e progesteronas, isolados ou em associação, que sendo, até mesmo 
componentes de anticoncepcionais, fazem com que o “pão nosso de cada dia” tenha, hoje, 
propriedades contraceptivas, das quais quase ninguém desconfia.)  

No que se refere ao sexo masculino, a questão é, ainda, mais séria, uma vez que a progesterona, quando 
ingerida pelo homem, provoca a diminuição do número de espermatozóides e a redução de sua 
vitalidade e mobilidade, o que faz com que muitos homens se tornem estéreis ou gerem menos filhos.  
Pesquisas realizadas entre os anos de 1932 e 1990 mostraram que, nesse período, houve, em média, uma  
redução de 50% na capacidade de procriação do ser humano do sexo masculino .  
O mais grave, contudo, é que a molécula de progesterona não pode ser destruída por nenhum tipo de 
sistema de degradação da natureza, nem por qualquer tipo conhecido de tratamento químico para a água. 
Assim sendo, toda vez que este hormônio é eliminado pela urina das mulheres que estiverem sob 
reposição hormonal ou que estiverem usando anticoncepcionais, bem como, através da urina dos animais 
que receberem a progesterona para aumentar seu peso, estas moléculas de progesterona NUNCA MAIS 
sairão do meio ambiente, e não existem meios artificiais para de degradá-las.   
Espalhadas pelo ecossistema de todo o planeta, a progesterona já passou a fazer parte do ciclo da água, 
de maneira que, hoje, mesmo quando se bebe um copo de água tratada e filtrada, o homem pode estar 
ingerindo um hormônio feminino, que se consiste num sigiloso método de CASTRAÇÃO QUÍMICA 
global de seres humanos Além disso, a própria obesidade, causada por estes hormônios, já se constitui 
numa doença geradora de infertilidade feminina, servindo, portanto, como mais um  instrumento de 
controle de natalidade, muito bem disfarçado, em meio às tantas outras complicações que o aumento de 
peso pode ocasionar. 
Por isso, todos os especialistas em reprodução humana preconizam que as mulheres inférteis  percam de 
peso, para que possam engravidar. É também muito comum os casos de mulheres, consideradas estéreis, 
que, após fazerem um regime de emagrecimento, engravidam inesperadamente. A freqüência deste tipo 
de fato é notavelmente grande! 
Mesmo assim, a Organização Mundial de Saúde inexplicavelmente, aprova o uso dos “promotores do 
crescimento”  na produção de alimentos, e declara-o, abertamente, em seus “codex” oficiais, afirmando 
que “ainda não houve qualquer comprovação científica” de que a utilização desses hormônios tenha 
causado “qualquer malefício” aos seres humanos.  
A equivocada posição da OMS sobre o assunto, é, contudo, plenamente previsível, pois sendo ela um 
órgão da ONU, encontra-se engajada seu empenho hercúleo no controle da natalidade  e  da população 
mundial. 
No entanto, graças ao monopólio das agencias internacionais de notícias, a maior parte dos cidadãos de 
nosso planeta não têm acesso a estas informações, além de serem induzidos a acreditar na falácia de que 
a explosão do número de casos de obesidade é, apenas, um problema de reeducação alimentar, resultante 
da agitação da “vida moderna”. Esta estratégia nefasta foi exaltada por um dos filósofos iluministas, que 
dizia: “O Maravilhoso é que para tranqüilizar os povos basta, apenas, negar a evidência”.  
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Mas se, por um lado o controle de natalidade da república socialista chinesa é feito através de suas forças 
armadas, conhecidas como “o exército vermelho”, por outro lado, nas republicas democráticas este 
controle é feito pelo aparato estatal da mentira, os “soviets” ocidentais, que poderíamos chamar de 
“exército azul”. 
Aqui em Rio Claro este exército tem estas ordens de ataque escritas numa placa de metal, que se 
encontra afixada bem no centro da “praça da liberdade”, num pilar de pedra, com base quadrada e topo 
em forma de pirâmide. Em sua face  voltada para o colégio Puríssimo,  isto é, na direção oeste, pairam, 
há dezenas de anos, as duas palavras de ordem, muito pouco filantrópicas, da “revolução permanente”, 
escritas em latim, e que dizem:  

“SURGO ET VINGO”, ou seja: “INSURREIÇÃO E VINGANÇA”! 
 O “fio condutor” que une todos os acontecimentos da história nesta direção, aparece aqui, como uma 
“rota do ouro” invisível, que já existia, antes mesmo de Anhanguera  descobrir as minas ouro de Cuiabá.   
De fato, Léon Trotski já havia percebido, no ano de 1905, que o socialismo somente conseguiria 
englobar todas as nações mundo num “reinado universal messiânico”, se fosse criada uma União 
Européia socialista, chamada por ele de “Estados Unidos da Europa”.   
Segundo ele, uma Europa Ocidental Unificada, ao se tornar socialista, teria poder suficiente para fazer 
com que o comunismo se espalhasse, facilmente, por todas as partes do mundo, através de uma “Liga 
das Nações”, conhecida, hoje, como ONU. 
Esta unificaria a economia internacional através de um banco único mundial, e transformaria o planeta 
num “paraíso terrestre socialista”,  no qual seriam abolidas todas as fronteiras entre países, classes 
sociais ou religiões. 
A União Européia já existe e a “revolução permanente” já começou! A globalização política, econômica 
e religiosa que, hoje, presenciamos, foi preconizada, tanto por Trotski, como pela sra. Helena Blavatski; 
portanto, é certo que estamos caminhando, exatamente, nesta direção. Contudo, a faceta menos atraente 
dessa revolução vem sendo muito pouco mencionada:  Esse “reinado” somente pode existir sob a direção 
de um governo extremamente enérgico, que somente poderia ser definido pelo termo forte de 
DITADURA! 
As profecias apocalípticas entretanto, prevêem que este falso “messias” do judaísmo talmúdico 
cabalístico irá se voltar contra seu próprio povo e empreenderá execuções e deportações em massa:   
OO  FFEEIITTIIÇÇOO  VVAAII  VVIIRRAARR  CCOONNTTRRAA  OO  FFEEIITTIICCEEIIRROO!!  
Depois disso, está determinado que os países da União Européia, perseguindo os cristãos,  
“...combaterão contra o CORDEIRO, mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Rei dos reis e o Senhor 
dos Senhores. Vencerão os que estão com ele: CHAMADOS, ELEITOS e FIÉIS.”(Apocalipse 17 14) 
“Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e 
AOS FEITICEIROS, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no LAGO QUE ARDE 
COM FOGO E ENXOFRE... ”(Apocalipse 21:8) 

                                                                                      Dr. Rodrigo Pires de  Oliveira 
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“““AAASSSSSSIIIMMM   DDDIIIZZZ   OOO   SSSEEENNNHHHOOORRR”””.........    

  

......VVEEMM  OO  FFIIMM,,  OO  FFIIMM  VVEEMM  SSOOBBRREE  OOSS  QQUUAATTRROO  CCAANNTTOOSS  DDAA  TTEERRRRAA..”” 
(Ezequiel 7: 2) 
“... OOSS  CCÉÉUUSS  PPAASSSSAARRÃÃOO  CCOOMM  GGRRAANNDDEE  EESSTTRROONNDDOO, e os elementos 
abrasados se desfarão, e AA  TTEERRRRAA  EE  AASS  OOBBRRAASS  QQUUEE  NNEELLAA  HHÁÁ  SSEE  
QQUUEEIIMMAARRÃÃOO...” (II Pedro 3: 10) 
“De todo será quebrantada a terra, de todo se romperá e se movimentará. De todo 
vacilará a terra, como o ébrio...” (Isaías 24: 19 e 20) 
“... OS DEUSES QUE NÃO FIZERAM OS CÉUS E A TERRA 
DESAPARECERÃO DA TERRA E DE DEBAIXO DESTE CÉU.” (Jeremias 10: 
11)  
“AI DOS QUE AO MAL CHAMAM BEM e ao bem, mal! QUE FAZEM DDAA  
EESSCCUURRIIDDAADDEE  LLUUZZ e ddaa  lluuzz  eessccuurriiddaaddee, e fazem do amargo doce, e do doce, 
amargo!” (Isaías 5: 20) 
“...passarei pela TTEERRRRAA  DDOO  EEGGIITTOO ... e sobre todos os DDEEUUSSEESS  DDOO  EEGGIITTOO 
farei juízos...” (Êxodo 12: 12) “E lançarei fogo às casas dos DEUSES DO 
EGITO ...” ( Jeremias 43: 12)  
“““.........EEESSSTTT AAA   ÉÉÉ   AAA   MMMEEENNNSSSAAAGGGEEEMMM   QQQUUUEEE   DDDEEELLLEEE   OOOUUUVVVIIIMMMOOOSSS   EEE   VVVOOOSSS   AAANNNUUUNNNCCCIIIAAAMMMOOOSSS:::   
QQQUUUEEE    DDDEEEUUUSSS   ÉÉÉ   LLLUUUZZZ   EEE   NNNÃÃÃOOO   HHHÁÁÁ   NNNEEELLLEEE   TTTRRREEEVVVAAA   NNNEEENNNHHHUUUMMMAAA.”(I João 1: 5) 
“Arrependei-vos, pois e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos 
pecados...” (Atos 3: 19).  
“Eu, porém, endurecerei o coração de FFAARRAAÓÓ, e multiplicarei NA TTEERRRRAA  DDOO  
EEGGIITTOO os meus sinais... e os EEGGÍÍPPCCIIOOSS saberão que eu sou o Senhor...” 
(Êxodo 7: 3 e 5) “Porque tenho endurecido o seu coração e o coração dos seus 
servos, para fazer estes sinais no meio deles.” (Êxodo 10: 2) 
“Tu, pois, ó filho do homem julgarás a CCIIDDAADDEE  SSAANNGGUUIINNÁÁRRIIAA? Faze-lhe 
conhecer, pois, todas as suas abominações... Assim diz o Senhor... AAII  DDAA  
CCIIDDAADDEE  SSAANNGGUUIINNÁÁRRIIAA que derrama o sangue no meio dela... Pelo teu 
sangue que derramaste te fizeste culpada...” (Ezequiel 22: 2 a 4)  
“... Ai de ti! - diz o Senhor... que EEDDIIFFIICCAASSTTEE  UUMMAA  AABBÓÓBBAADDAA e fizestes 
lugares altos PPOORR  TTOODDAASS  AASS  RRUUAASS...” (Ezequiel 16: 23 e 24)  
“... onde habitas QQUUEE  ÉÉ  OONNDDEE  EESSTTÁÁ  OO  TTRROONNOO  DDEE  SSAATTAANNÁÁSS......””  
(Apocalipse 2: 13) 
“... e, SSEEGGUUNNDDOO OO  NNÚÚMMEERROO  DDAASS  SSUUAASS  RRUUAASS......  levantastes altares à 
impudícia...” (Jeremias 11: 13) 
“... quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante 
os olhos de quem JJEESSUUSS  CCRRIISSTTOO foi já apresentado como 
CRUCIFICADO? (Gálatas 3: 1) 
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“...  AA  PPEEDDRRAA  QQUUEE  OOSS  EEDDIIFFIICCAADDOORREESS  RREEPPRROOVVAARRAAMM, essa foi a 
PPEEDDRRAA  PPRRIINNCCIIPPAALL da esquina; e uma pedra de tropeço e rocha de 
escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes; 
para o que também foram destinados.” (I Pedro 2: 6 a 8)  
“...as mulheres amassam farinha, para fazerem bolos à ddeeuussaa  CCHHAAMMAADDAA  
RRAAIINNHHAA  DDOOSS  CCÉÉUUSS e oferecem libações a outros deuses para me 
provocarem à ira.” (Jeremias 7: 17 e 18)  
“Demais disso, SSAACCRRIIFFIICCAARRAAMM  SSEEUUSS  FFIILLHHOOSS  EE  SSUUAASS  FFIILLHHAASS  AAOOSS  
DDEEMMÔÔNNIIOOSS;;  EE  DDEERRRRAAMMAARRAAMM  SSAANNGGUUEE  IINNOOCCEENNTTEE,,  OO  SSAANNGGUUEE  DDOOSS  
SSEEUUSS  FFIILLHHOOSS  EE  DDAASS  SSUUAASS  FFIILLHHAASS... e a terra foi manchada com 
sangue.”    ( Salmo 106: 37 e 38)  
“Como ornamentas o seu caminho para buscares o amor! De sorte que até 
às malignas ensinastes os seus caminhos. AATTÉÉ  NNAASS  OORRLLAASS  DDAASS  SSUUAASS  
VVEESSTTEESS  SSEE  AACCHHOOUU  OO SSAANNGGUUEE  DDOOSS  IINNOOCCEENNTTEESS...” (Jeremias 2: 33 e 
34).  
“Porquanto, HAVENDO SSAACCRRIIFFIICCAADDOO  SSEEUUSS  FFIILLHHOOSS AOS SEUS 
ÍDOLOS, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem...” 
(Ezequiel 23: 39). 
“Engordam-se, alisam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos; não 
julgam a causa dos órfãos para que prosperem; nem julgam o direito dos 
necessitados. NNÃÃOO  CCAASSTTIIGGAARRIIAA  EEUU  EESSTTAASS  CCOOIISSAASS?? – Diz o Senhor...” 
(Jeremias 5: 28 e 29)  
““EE  JJEESSUUSS,,  FFAALLAANNDDOO,,  DDIISSSSEE  ÀÀ  FFIIGGUUEEIIRRAA::  NNUUNNCCAA  MMAAIISS  CCOOMMAA  
AALLGGUUÉÉMM  FFRRUUTTOO  DDEE  TTII......  EE  EELLEESS  PPAASSSSAANNDDOO  PPEELLAA  MMAANNHHÃÃ,,  VVIIRRAAMM  
QQUUEE AA  FFIIGGUUEEIIRRAA  TTIINNHHAA  SSEECCAADDOO  AATTÉÉ  AASS  RRAAÍÍZZEESS...” (Marcos 11: 14 e 
20) 
““OOUUVVII,,  PPOOIISS,,  AA  PPAALLAAVVRRAA  DDOO  SSEENNHHOORR,,  HHOOMMEENNSS  EESSCCAARRNNEECCEEDDOORREESS  
QQUUEE  DDOOMMIINNAAIISS  EESSTTEE  PPOOVVOO......  PPOORRQQUUAANNTTOO  DDIIZZEEIISS::  FFIIZZEEMMOOSS  
CCOONNCCEERRTTOO  CCOOMM  AA  MMOORRTTEE  EE  CCOOMM  OO  IINNFFEERRNNOO  FFIIZZEEMMOOSS  AALLIIAANNÇÇAA......  
OO  VVOOSSSSOO  CCOONNCCEERRTTOO  CCOOMM  AA  MMOORRTTEE  SSEE  AANNUULLAARRÁÁ;;  EE  AA  VVOOSSSSAA  
AALLIIAANNÇÇAA  CCOOMM  OO  IINNFFEERRNNOO  NNÃÃOO  SSUUBBSSIISSTTIIRRÁÁ...” (Isaías 28: 15 a18).  
““PPAARRAA  IISSSSOO  OO  FFIILLHHOO  DDEE  DDEEUUSS  SSEE  MMAANNIIFFEESSTTOOUU::  PPAARRAA  DDEESSFFAAZZEERR  
AASS  OOBBRRAASS  DDOO  DDIIAABBOO..””  ((I João 3: 8). 
 “E disse-lhes uma parábola: OOLLHHAAII  PPAARRAA  AA  FFIIGGUUEEIIRRAA e para todas as 
árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis, por vós mesmos, vendo-
as, que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer 
estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo 
que não passará esta geração até que tudo aconteça. PPAASSSSAARRÁÁ  OO  CCÉÉUU  EE  
AA  TTEERRRRAA,,  MMAASS  AASS  MMIINNHHAASS  PPAALLAAVVRRAASS  NNÃÃOO  HHÃÃOO  DDEE  PPAASSSSAARR.” 
(Lucas 21: 29 a 33) 
 


