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Declarações oficiais do clero, 
com sede em Roma

Citação:
" Salve Roma, eterna pátria da recordação,
A tua glória cantam mil salmos e mil altares,
Roma dos apóstolos, mãe e líder dos remidos por Roma,
Tu, Luz dos povos, em ti o mundo tem esperança!" 
 - "Hino Nacional do Vaticano /  Inno e marcia Pontificale" (Marcha 
Pontifical)

“Pai / Vater Enright (católico), American Sentinal junho 1893 dC”:
‘A Bíblia diz:” ... lembrar que você santifique o Sábado / Sabbat.“ A 
Igreja Católica diz: “Não. Pelo meu poder divino eu abolir o dia 
de Sábado / Sabbat e o ordeno que o primeiro dia da semana 
seja santificado. E assim todo o mundo civilizado reverencia 
a lei da Santa Igreja Católica.”’

“Desafio de Roma (www.immaculateheart.com / mary online -
Dezembro de 2003)”:
“A maioria dos cristãos pensam que se eles santificam o domingo,  
que eles santificam o dia santo biblico. A Igreja Católica Romana 
protestou. Ela passou o dia de Sabbat bíblico (sábado) para o domingo 
e para argumentar que esta mudança é confirmada na Bíblia é tanto 
desonesta e uma negação da autoridade católica. Se o protestantismo 
deseja estabelecer sua fé na Bíblia, então eles precisam manter o 
sábado. “

"O tradutor: google.de":
2003 - MARY ONLINE - SITE OFICIAL CATÓLICA - reproduziu a 1893 dC, 
‘ROMES CHALLENGE’ aos protestantes:
'Mas o protestante diz: Como posso receber o ensinamento de uma 
igreja apóstata? Como, perguntamos, você conseguiu receber seus 
ensinamentos por toda a vida, em oposição direta ao seu professor 
reconhecido, a Bíblia, sobre a questão do sábado?’ 

"O tradutor: google.de":
The Christian Sabbath (2nd edition.: Baltimore; The Catholic Mirror, 1893)  
p. 29, 30.
"Não vivo protestante hoje já ainda obedecido esse comando, preferindo 
seguir a igreja apóstata» referido que o seu professor da Bíblia, que a partir 
de Gênesis a Apocalipse, ensina outra doutrina, devem os israelenses e 
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os adventistas do sétimo dia ser correto . Ambos os lados apelo à Bíblia 
como seu professor 'infalível'. Deixe que a Bíblia decidir se sábado ou 
domingo será o dia ordenado por Deus. Um dos dois corpos deve 
estar errado." 
"O tradutor: google.de":
NOTA DO EDITOR: "Foi sobre este ponto [a questão do sábado] que 
a reforma foi condenado pelo Concílio de Trento. Os reformadores 
tinham constantemente cobrados, como aqui disse, que a Igreja Católica 
tinha "apostasia" da verdade contida na palavra escrita. "A palavra 
escrita", só a Bíblia, ea Bíblia ',' Assim diz o Senhor ", estas foram as suas 
palavras de ordem constantes;. E" a Escritura, como na palavra escrita, 
o único padrão de apelo ", esta foi a plataforma proclamado da Reforma 
e do protestantismo. "A Escritura e tradição. 'A Bíblia como interpretada 
pela Igreja e de acordo com o consentimento unânime dos Padres", esta 
foi a posição e afirmação da Igreja Católica. este foi o tema principal do 
Concílio de Trento, que foi chamado especialmente para considerar as 
questões que foram levantadas e imposta a atenção da Europa pelos 
Reformadores."

"O tradutor: google.de":
ARCEBISPO DE REGGIO fez o discurso na última sessão ABERTURA 
DE TRENTO 18 de janeiro, 1562 dC:
"Os protestantes pretendem ficar apenas com a palavra escrita. Eles 
professam ter a Escritura sozinho como o padrão de fé ... A palavra escrita 
especialmente ordena a observância do sétimo dia como o sábado. Eles 
não observam o sétimo dia, mas rejeitá-la. Se eles realmente segurar 
sozinho como seu padrão da Escritura, eles estariam observando o 
sétimo dia como está ordenado ao longo das Escrituras. 
 

No entanto, eles não só rejeitam a observância do sábado ordenado na 
palavra escrita, mas eles adotaram e não praticar a observância do domingo, 
para a qual eles têm apenas a tradição da Igreja. Consequentemente, a 
alegação de "somente a Escritura como o padrão", falhar, ea doutrina da 
"Escritura e tradição" como essencial, está plenamente estabelecida, os 
protestantes juízes disso."
(Arcebispo Reggio fez o seu discurso na última sessão de abertura Trent, 
no 18 de janeiro, 1562 - J. H. Holzman, Canon e Tradição, publicado em 
Ludwigsburg, Alemanha, in 1859, p. 203)
Não havia como contornar isso, para os protestantes 'própria declaração 
de fé - a Confissão de Augsburg, 1530 - tinha claramente admitiu que a 
observação do 'dia do Senhor' havia sido nomeado por 'só a Igreja '. 

~
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"O tradutor: google.de":
“La Civilta Catholica pp. 82 - 86 (Official Jesuit Publication)”: 
'A Igreja Católica deve exigir o direito à liberdade para se sozinha'. 

"O tradutor: google.de":
“The Catholic Mirror / católica (Baltimore), Editorial; Set. 23, 1893 dC”:
"O domingo é, portanto, até hoje os descendentes reconhecido da 
Igreja Católica, como esposa do Espírito Santo, sem uma palavra de 
protesto do mundo protestante.”

"O tradutor: google.de":
“Catholic World / católica, July 1870 dC”:
‘A Igreja Católica Romana é a empunhar o seu voto para o fim de 
assegurar ascendência católica neste país.’

"O tradutor: google.de":
“O Papa Leo XIII, As letras grandes Encíclica”:
‘Todos os católicos deveriam exercer o seu poder para fazer com que 
as constituições dos estados a ser modelado após os princípios da 
Igreja Católica.’
 
“Catholic World, Março 1894, pag. 809”:
‘Ela tomou o domingo pagão e fez dele o domingo cristão ... e no 
DOMINGO PAGÃO, dedicado a BALDER, o DOMINGO CRISTÃO, o que 
era para Jesus sagrado.’

"O tradutor: google.de":
“O cardeal  Gibbons, The Faith of our Fathers / A fé de nossos pais - 92nd 
ed. rev. Baltimore: John Murphy Company, p. 89; católica cotação“:
"Você pode ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, e você não vai 
encontrar uma única linha que autorize a santificação do domingo. 
As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado, dia que 
nós nunca santificamos.”

"O tradutor: google.de":
“The Christian Sabbath / O sábado cristão (2nd. Ed.; Baltimore; The 
Catholic Mirror, 1893 dC) p. 29, 30”:
‘Mas o protestante diz: Como posso receber os ensinamentos de uma 
igreja apóstata? Como, perguntamos, você conseguiu receber seus 
ensinamentos por toda a vida, em oposição direta ao seu professor 
reconhecido, a Bíblia, sobre a questão do sábado.’
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"O tradutor: google.de":
“Letter / Carta, 28 de outubro de 1895 dC, a partir de CF Thomas, chanceler 
do Cardeal Gibbons”:
"É claro que a Igreja Católica afirma que a mudança foi seu ato. ... 
E o ato é um SINAL de seu poder e autoridade em matéria religiosa 
eclesiástica. " 

“Catholic Record, Ontario, 1 de Setembro de 1923“:
‘O domingo é a marca da nossa autoridade ... A Igreja colocasse sobre 
a Bíblia e a deslocalização do sábado / Sabbat é a prova desse fato.’

"O tradutor: google.de":
“Roy Livesey, 1998, Compreender a Nova Era / the New Age: Governo 
Mundial e da Religião Mundial (Chichester, England: New Wine Press), 
p. 104.”:
‘Catecismo do jesuíta: 
Pergunta. O que acontece se o comando Sagradas Escrituras de uma 
maneira, o Papa outro contrário a ela? 
Resposta. As Sagradas Escrituras devem ser jogado de lado. 
Pergunta. O que é o Papa? 
Resposta. Ele é o Vigário de Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos 
Senhores, e há apenas uma cadeira de juiz pertencer a Deus e ao 
Papa.’

“Disputationes de Controversies, B.2, Controversia Prima, Book 2, De 
Conciliorum auctoritate“ by Robert Belarmin, Chapter 17, 1628 edition, Vol.1, 
p. 266:
‘Todos os nomes que se referem a Cristo na Escritura, com base no que 
ele governa a igreja também se referem ao Papa.‘
 
“The Catholic National, julho 1895 dC”: 
‘O Papa não é apenas o representante de Jesus Cristo, ele é o próprio 
Jesus Cristo, escondido sob o véu da carne”.

“New York Catechismus, extraido da Edicao ‘Catolicismo Romano’,  
pág. 127”:
‘Ele é o verdadeiro Vigário de Cristo, a cabeça de toda a Igreja, o pai 
e mestre de todos os cristãos. Ele é o governante infalível, o autor 
dos dogmas dos líderes dos conselhos, o Governante Mundial da 
verdade, o árbitro do mundo, o juiz supremo do céu e da terra, juiz de 
tudo o que é julgado por ninguém, o próprio Deus na Terra.’
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E veio a mim a palavra de YAHWEH, dizendo:
Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: Assim diz 
YAHWEH Deus: Porquanto o teu coração se elevou e 

disseste: Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento 
no meio dos mares; e não passas de homem, e não és Deus, 
ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de 

Deus; Eis que tu és mais sábio que Daniel; 
e não há segredo algum que se possa esconder de ti. 

Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para 
ti riquezas, e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. 

Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio aumentaste 
as tuas riquezas; e eleva-se o teu coração por causa das tuas 

riquezas; portanto, assim diz YAHWEH DEUS: 
Porquanto estimas o teu coração, como se fora o coração de 

Deus, Por isso eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais 
terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas 
espadas contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão 
o teu resplendor. Eles te farão descer à cova e morrerás da 

morte dos traspassados no meio dos mares. 
Acaso dirás ainda diante daquele que te matar: 

Eu sou Deus? mas tu és homem, e não Deus, na mão do que 
te traspassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão 

de estrangeiros, porque eu o falei, diz YAHWEH DEUS.
Ezequiel 28:1-10

“Eccl. Dict. von Ferraris”:
‘O papa tem uma autoridade tão grande e um poder tão grande, 
que ele pode modificar leis divinas, pois seu poder não é um poder 
humano, porém de Deus.’

“kath. Handbuch / manual católica”, página 79, de R. Eck:
‘O domingo é uma instituição católica... A igreja mudou os 
festejos de sábado para o domingo, por suas próprias forças, 
sem escritura alguma.'
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“Cat., H. F. Thomas, (Chanceler do Cardeal Gibbons)”:
‘A igreja afirma que este acto de alteração é um sinal de mostrar sua 
autoridade Mais uma vez.’

"O tradutor: google.de":
“John Shea Glimary ao ”American Catholic Quarterly Review,“ janeiro 1883”:
‘O protestantismo não aceitar a autoridade da Igreja Católica, não tem 
provas para sua teoria de domingo, e deve, logicamente guardar o 
sábado.’

“Catecismo Romano, 1887, capítulo três”:
‘Papa Pius ordenou em 1566 através do concílio de Trento: “Era do 
agrado da igreja de Deus, que as festas religiosas do dia de sábado, 
fossem passadas para o dia do Senhor, o domingo.”‘
 

Editor: The Bible, the Holy Scripture in Isaiah 58:13 says (see Revelation 1:10, 
Mark 2:28):
The day of YAHWEH, OUR GOD, is the Sabbath, the Saturday even the 
day of the resurrection of our Master’s Yahshua the Messiah !

“Católico Record, Setembro, 17, 1893”:
‘O domingo não está fundado na Bíblia, mas fundado na tradição, e é 
explicitamente uma instituição católica.“

“The cardinal writes in “Catholic Mirror, 23 dez 1893”':
'Razão e bom senso diz que só há duas alternativas: ou o 
protestantismo e a santificação do sábado ou o catolicismo 
e a santificação do domingo. Um Compromisso é impossível.'

"O tradutor: google.de":
“American Catholic Quartely Review, January 1883 dC; uma citação Católica”:
‘Domingo é uma pura invenção da Igreja Católica.’

"O tradutor: google.de": 
“American Sentinel (católica) junho 1893 dC”:
‘Domingo ... é apenas uma lei da Igreja Católica sozinho ... ' 

"O tradutor: google.de":
“Monsignor Louis Segar, Plain Talk sobre o Protestantismo de Hoje, p. 213”:
'... a observância do domingo dos protestantes é uma homenagem à 
autoridade da Igreja Católica. '

‘Livro de ensinamentos da religiao católica‘ de Dr. A. Glattfelter, 1895, 
página 48’:
[Terceiro mandamento de Deus: Qual é o dia do Senhor?] “A igreja 
cristã já tinha transferido nos tempos apostólicos 
o dia abençoado de descanso de Deus para o 
primeiro dia da semana. ... Nós festajamos o primeiro dia 
da semana em memória a criação do mundo... 
Portanto, o domingo é o dia de honra à santíssima 
trindade !”

“Catholic Press (Sydney), 25 de agosto de 1900”:
‘O domingo é uma instituição da Igreja católica, cujos 
créditos podem ser defendidos apenas pelos princípios 
católicos ... desde o início até o fim da Bíblia não há uma 
passagem que demonstre claramente a mudança do culto 
semanal do último dia da semana, para o primeiro dia.’

“Albert Smith, Chanceler da Arquidiocese de Baltimore, respondendo em 
nome do Cardeal, numa carta datada de Fevereiro 10,1920”:
‘Se os protestantes seguissem a Bíblia, deveriam adorar a 
Deus no Sábado / Sabbat. Cultuando o domingo, eles seguem 
a lei da Igreja Católica.“

“The New Revised Baltimore Catecismo (1949) página 139”:
‘Não consta em lugar algum no Novo Testamento que os apóstolos 
mudaram o dia da santificação, mas nós sabemos que, isto ocorre 
por meio da tradição.’

“S. C. Mosna, ‘Storia della Domenica”, 1969, pág. 366-367”:
‘Não o Criador do universo, Genêsis 2:1-3,  mas sim a Igreja Católica 
é que pode reivindicar para si a honra, do povo ter garantido a cada 
sete dias uma pausa (descanso) do seu trabalho.’

"O tradutor: google.de":
“História Eclesiástica, livro 5, capítulo 22, NPNF V2 2 ª série, p. 132 “: 
‘Quase todas as igrejas do mundo celebram o mistério sagrado 
(comunhão) a cada semana no sábado ... Mas agora, os cristãos de 
Alexandria e Roma parou de fazer isso devido às TRADIÇÕES DO 
PASSADO. ‘

Citação de ‘Marcos do Brasil’:
“O nome YAHWEH é para o Sabbat [o sábado, no qual o Deus vivo 
celeste abencoou e no sétimo dia da criação santificou, e descansou 
de toda a sua obra] e das Tres Unidades, a Trindade [três deuses de 
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ensino] é o domingo!“

Muitas pessoas têm sido denunciadas no mundo inteiro desde o 
início do século por  causa de sua fé, foram perseguidos e mortos, 
porque eles apenas aceitaram as Sagradas Escrituras, a Palavra 
divina de Deus, e distanciaram-se dos ensinamentos humanos que 
são contrários às Sagradas Escrituras.

Basicamente é valido:

“Aquele que por exemplo mata ou este ato comete em nome de outro, 
ou através de instituições do Estado este ato executa: ‘Este indivíduo 
é a encarnacao do espírito de Satanás em plena expressão!’”

“Doutrinas humanas, a quais devem ser executada à forca, sao 
imbuidas pelo espírito de Satanás!”

DECLARAÇÃO PÚLICA

"Sunday Times (6. Dezembro 1987):

GENÊSIS /  1.  LIVRO DE MOISÉS É UM ABSURDO

'A Igreja Católica descarou oficialmente uma interpretação literária 
de criação, de acordo com a história legislativa como sendo "o mal 
feita".
Nic Van Oudtshoorn "Genesis is 'nonsense.'"'
(see also:  amazingdiscoveries.org/albums/a/31/Reference-Index-for-
Articles)

Citação:
" O mais conhecida destas duas heresias é a crucificação de Jesus sendo 
esta em uma sexta-feira e a outra a a ressurreição de Cristo como sendo 
em um primeiro dia da semana, em um domingo. Com esta ímpia doutrina 
serve principalmente às Igrejas cristãs de nome e que "justifica" diante 
dos homens a observância do domingo. – Ex: lemos no Catecismo da 
Igreja Católica, 1979, pág. 321, isto literalmente:

... Você tem que amar o domingo junto com toda a igreja como 
sendo o Dia da Ressurreição de Jesus Cristo, especialmente 
através da participação na celebração eucarística.

Papa João Paulo II justifica em sua escrita (carta) DIES DOMINI, datada de 
31 de maio de 1998, a mentira acima mencionada no catecismo católico. 
Jerônimo, apesar de nesta tradução da VULGATA haver confirmado por 
ele, a Ressurreição de Jesus no sábado!
O Papa escreve em seu DIES DOMINI aos bispos, sacerdotes, religiosos, 
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religiosas e fiéis sobre a santificação dos domingos.
Ele fundamenta assim amplamente o domingo como teoria ímpia da 
ressurreição no domingo. Entre outras coisas mais, o Papa escreve ainda 
na primeira página:
Pope on the first page:

... Da tradição apostólica, que se originou o retorno de Cristo 
com a Ressurreição, a Igreja celebra o mistério pascal de Cristo 
a cada oitavo dia, portanto, com o dia de descanso do Senhor, ou 
seja, o chamado dia de domingo. ...

Deus não transforma a si mesmo! - Ele nos convenceu que no  
Salmo 89:35 e Malaquias 3:6."
O culto ao domingo e doutrina de que Cristo ressuscitou no 
primeiro dia da semana, saodoutrinas criadas pelas pessoas e  
mandamentos de homens. Você não tem acoes com Deus, eles o 
levam à condenação, Mateus 15:8-9.
de: “A Ressurreição de Jesus foi  em um Sabbat / sábado da 
semana” de Heinrich Ramisch. Sabbat / sábado de semana => sábado!  
(Isaías 58:13-14)

Padre Brady, N. J. em "News“, 18 de março de 1903: 
"É bom lembrar os presbiterianos, batistas, metodistas 
e todos os outros cristãos que a bíblia não lhes apóia 
de forma alguma na sua celebração do domingo. O 
domingo é uma instituição da igreja católica romana e 
aqueles que guardam este dia seguem um mandamento 
da igreja católica." 

"O tradutor: google.de":
“História da Igreja pelo Dr. Gieseler, vol. 3, p 399 “:
‘Lutero considerou a observância do domingo como uma ordem 
puramente humana.’

"O tradutor: google.de":
“Neander’s Church History - História da Igreja, primeira edição, vol. 1, p.399”:
‘A celebração do Domingo sempre foi um arranjo humana, como todas 
as celebrações do festival.’

"O tradutor: google.de":
“O Velho catolicismo, p. 52-53, em Halle, na Alemanha, o teólogo luterano, 
Prof Benschlag diz: 
“O fato de que Cristo ou seus apóstolos ... prescrito o Batismo, a 
Confirmação infantil, domingos e feriados, não é apenas improvável, 
ele ainda mostra o oposto de todas as evidências fornecidas. “
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“Como muito do que observamos, domingos e feriados, apostólica, o 
batismo infantil e confirmação, esses pontos de interrupção significativa 
de nossa vida da igreja, não temos mesmo a partir do Novo Testamento, 
mas a partir da tradição da Igreja. “

" Estando eu a considerar os chifres, eis que, entre eles subiu 
outro chifre pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres 

foram arrancados; e eis que neste chifre havia olhos, como os de 
homem, e uma boca que falava grandes coisas.” 

Daniel 7:8

Os líderes da Igreja decidiram no Conselho de Toulouse, o seguinte:
"Nós proibimos aos leigos a posse do Antigo e do Novo  
Testamento ...
Nós proibimos a toda força a posse dos livros mencionados em 
língua materna. "
"Os responsáveis   pelos distritos devem  localizar nas casas, cabanas 
e florestas os hereges. Inclusive os refúgios mais ocultos devem ser 
vasculhados. " 
de: "Concil Tolosanum“, Papa Gregor IX., Anno Chr. 1229 (d.C.).

A resolução do Conselho Igreja repercutiu o seguinte para Tarragona: 
"Nenhuma pessoa deve se encotrar de posse dos livros antigos e do 
Novo Testamento em sua língua materna. Se alguma pessoa estiver 
de posse desses livros, ela deve entregá-lo(s) ao bispo local no prazo 
de oito dias após a publicação do presente regulamento, de forma tal 
que eles possam ser queimados. " 
de: D. Lortsch, "Histoire de la Bible en France“, 1910 d.C., pág. 14

"O tradutor: google.de":
Citação:
Discurso de Sua Santidade Bento XVI. aos seus pais e irmãos na 
sociedade de Jesus:
"A sua visita de hoje me dá a oportunidade de, junto com você para 
agradecer ao Senhor por dotando sua sociedade com os homens de 
santidade extraordinária e excepcional zelo apostólico - como o Santo 
Inácio, o santo Franz Xaver * e do Beato Pedro Fabro. Para você, eles são 
os pais e fundadores. Pelo que é adequado para você neste centenário, 
para transformar seus pensamentos, felizmente para eles e olhar para 
eles como líderes iluminados e seguros em sua jornada espiritual e em 
suas atividades apostólicas ". 
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a partir de: "Vaticanbasilika", sábado, 22 de abril, 2006
* Nota: Prof Walter Veith na palestra "Reforma": "Franz Xaver, ele não 
deixará a Inquisição em Gaya! Ele viu os índios, que orou a Cristo 
e manteve o sábado! Aqui está uma nação inteira, que realizou o 
sábado! Inquisição aqui! Venha, vamos exterminá-los e o sangue 
fluía! Estes são os santos (Os pais e irmãos da sociedade de Jesus)!"

Sexto mandamento de Deus / YAHWEH 
(Êxodo 20:14): 

                      "Não matarás (!)".

"O tradutor: google.de":
“Guinness,” The approaching end / o fim se aproxima ‘, Vol. 1, p. 287, 277 “:
"Calcula-se que os Papas de Roma, direta ou indiretamente matou 
cinqüenta milhões de homens e mulheres por se recusar a participar 
da idolatria romana, que apegou-se à Bíblia como a Palavra de Deus, e 
que não amam suas vidas, mesmo até a morte, mas encontrou o pecado 
oferecer resistência até o fim.
‘Ao investigação estatística cuidadosa de Llorent ficou provado que, 
entre 1481 e 1808 dC na Espanha sozinho 341,000 pessoas foram 
torturados e condenados a pesadas multas. Cada país católico na 
Europa, Ásia e América tiveram sua Inquisição.'" 

"O tradutor: google.de":
“Bengel, o comentário sobre o Apocalipse 18:24 “:
"Se o sangue for derramado como água em algum lugar, então 
ele está em Roma, e os maiores testemunhos de alegria pode 
ser observado lá. '' Entre 1518 e 1548 dC mais de quinze 
milhões de protestantes perderam suas vidas devido à direita 
Inquisição papal."

~
"O tradutor: google.de":

"Maria e Madonna com a criança tomar o lugar de Isis e Horus do 
serviço antigo. Maria torna-se a Rainha do Céu e do árbitro, assim 
como as deusas pagãs eram. - Maria na cobra em uma igreja em Belém.

"A Madona com a criança: no catolicismo, no hinduísmo, no antigo 
Egito, no budismo, na religião hitita, na religião indiana do México 
com a nossa mulher, amada de Guadalupe, um display moderno".

"A adoração ou consulta dos mortos é proibida pela Sagrada 
Escritura: Deuteronômio 8:10-12; Números 19:16, Levítico 21:01". 

"As deusas pagãs também eram adorados nos cultos de fertilidade, 
Maria recebe um culto semelhante hoje. As imagens seguintes (ver 
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também no livro: "Auf die Wahrheit kommt es um") são da caverna 
leite em Belém, onde ainda hoje as mulheres procuram a bênção da 
fertilidade.

As manchas brancas na parede da caverna são supostamente 
permanece do seio de Maria, quando ela estava amamentando Jesus". 

"Maria também toma o lugar das deusas pagãs como a rainha dos 
céus: 'Em um alívio em uma igreja católica na Alemanha, Maria é 
coroado por Deus, o Pai, e do Filho, como a Rainha do céu, enquanto 
ela é adorada pelo mortal'. 

‘Maria é coroada por um anjo, enquanto os relógios filho.’
‘Maria é coroado pelo Papa João II.’
‘Maria torna-se o mediador, porque ela tem o sinal da crucificação 

eo próprio Jesus coloca a coroa de espinhos na cabeça. (imagem em 
um monastério em Roma)’

‘Sua imagem é adorado pelos discípulos eo Papa.’

”Nos cultos pagãos deuses e deusas eram normalmente adoravam 
em cavernas e grutas. As alturas também foram relacionados com 
sacrifícios aos deuses e santuários na gruta de muitas vezes eram 
colocadas em tais alturas. No catolicismo de hoje, a coerência entre 
a Maria-adoração e grutas, cavernas e alturas antigos é claro.

‘Maria em uma gruta, dentro de um mosteiro católico na Alemanha.’
‘O Papa reza na gruta para Lourdes.’
’Maria toma o lugar de Jesus eo crucifixo é uma representação 

oculta da suposta vitória de Lúcifer sobre Cristo…’

’A estátua de Maria é um ponto de orientação em Sayadanaya na 
Síria, onde a Maria-mosteiro em uma antiga colina, acima das nações 
inicial gruta foi construída. O mosteiro de Saydanaya eo culto pagão-
cave estão bloqueados com um preto de aço porta. Um arco triplo era 
comum na adoração pagã. É também usado na adoração de Maria e 
pode ser reconhecido no ciclo de imagem anterior na caverna e gruta 
da cena.‘”

”Osíris era o deus dos mortos. No serviço pagão dos mortos eram 
adorados e foram enterrados em sites litúrgicas. O Deus de Israel, 
porém, é o Deus dos vivos e não dos mortos. Essa é a razão, por 
que Deus diferencia tão difícil entre o serviço, como era praticada 
em Israel e no serviço dos gentios pagãos. No catolicismo o culto 
dos mortos ea adoração dos santos é continuado e ambos Católica 
e as Igrejas Anglicanas são locais de sepultamento para os mortos. 
O sacrifício da missa é mesmo um sacrifício para os vivos e os 
mortos e não podem ser oferecidas, se não a relíquia de um morto 
está embutido no altar! Isso é pagão morte-cult, que a Bíblia proíbe 
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estritamente!“

tirado de: „Auf die Wahrheit kommt es an – dem Labyrinth des Irrtums 
entkommen“ - título original em Inglês: "Questões Verdade - Escapando 
do Labirinto de Erro" por Walter J. Veith, descobertas surpreendentes 
Charitable Foundation, p. 236-242

Protestantismo fala

"O tradutor: google.de":
“Batista: Dr. ET Hiscox, autor do 'Manual Batista’”:
‘Havia e há um mandamento para a santificação do dia de sábado, 
mas que dia de sábado não era o domingo. No entanto, diz-se, 
sem mais delongas, e com alegria, que o sábado foi transferido do 
sétimo para o primeiro dia da semana, com todos os seus deveres, 
privilégios e sanções. Embora eu tenha sido seriamente a coleta de 
informações sobre este assunto eu tenho estudado por muitos anos, 
eu estou perguntando:
Onde posso encontrar a base para tal transferência? Não 
no Novo Testamento - absolutamente não. Não há nenhuma 
prova bíblica para a transferência do sábado do sétimo para o 
primeiro dia da semana.’

"O tradutor: google.de":
“Os luteranos da Igreja Livre: George Svedrup, em 'A New Day’”:
‘Se não há uma única passagem na Escritura que comprova que nem 
o próprio Senhor nem os apóstolos, fez tal mudança do sábado para 
o domingo, não é fácil responder à pergunta: Quem mudou o 
sábado, e que t inha o direito de isso? ‘

"O tradutor: google.de":
"Anglicanos: Isaac Williams, em 'Sermões Planície sobre o Catecismo,' 
p. 334, 336": 
‘E onde nos é dito nas Escrituras que devemos guardar o primeiro dia 
em tudo? Recebemos o mandamento de guardar o sétimo dia, mas 
estamos longe mandou guardar o primeiro dia.' 

"O tradutor: google.de":
“American Congregacional: Dr. Layman Abbot, em" The Christian Union  -  
A União Cristã ', 26 de junho de 1890 dC":
‘A idéia geral de que Cristo e seus apóstolos, autoritariamente 
substituiu o sétimo dia pelo primeiro dia, não tem absolutamente 
nenhuma base no Novo Testamento. ’
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"O tradutor: google.de":
“Igreja Cristã: Alexander Campbell, em 'O Repórter', 8 outubro de 1921“:
‘Nem uma palavra do céu atesta o fato de que o sábado foi mudado, 
ou que o dia do Senhor substituiu.’

"O tradutor: google.de":
"Batista: Dr. ET Hiscox, em 'New York Examiner', 16 de novembro de 
1893“:
‘Parece inexplicável para mim que, durante três anos de estar juntos 
com seus discípulos, Jesus, muitas vezes, falar com eles sobre a 
questão do sábado, discuti-lo sob seus vários aspectos e libertou-o 
das interpretações falsas (judeus, tradicional), nunca indicou qualquer 
mudar de dia, mas ainda não foi anunciado durante os quarenta dias 
de vida após Sua ressurreição. Enquanto os apóstolos inspirados 
pregou o evangelho e as igrejas e crentes instruídos fundada, nunca 
discutimos, mencionou ou falou sobre esta questão.

É claro que eu estou bem ciente de que o domingo foi usado como 
um dia religioso na história cristã primitiva, como podemos aprender 
com os padres cristãos e de outras fontes. Mas é uma pena que ele é 
marcado com a marca do paganismo, é batizado em nome do deus do 
sol e foi então consagrada por resíduos do papa e deixou como um 
legado sagrado ao protestantismo. ‘

~

"O tradutor: google.de":
“A Senhora de todas as nações previu um "dogma mariano final" 
proclamando Nossa Senhora "Co-Redentora, Medianeira e 
Advogada", que resumir e explicar a teologia mariana, e que "coroa" 
de Nossa Senhora. Estas aparições estão sob investigação por parte 
da Igreja como do presente escrito. Cardeal Ratzinger supostamente 
escreveu o visionário que não existem barreiras teológicas para a possível 
proclamação do dogma. Alguns especulam que poderia ser a proclamação 
deste dogma que vai criar o cisma oficial da Igreja Católica, que é predito 
por muitos videntes a acontecer nos últimos dias.”
“... Fátima foi a aparição mais importante para o início do século XX, 
Medjugorje é atender as necessidades espirituais desta geração, na última 
parte deste século. Sua Eminência o Cardeal Joseph Ratzinger afirmou 
no RELATÓRIO RATZINGER: "Um dos sinais dos nossos tempos é 
que os anúncios de 'aparições marianas' estão se multiplicando em 
todo o mundo.”
tirado de: The Thunder of Justice - O Trovão da Justiça, Tod e Maureen 
Flynn, O Trovão da Justiça (MaxKol Communications, Inc., 1993). - Prof. 
Walter J. Veith
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"O tradutor: google.de":
“A mulher” Eva teve um papel decisivo na queda da humanidade, através 
de sua desobediência a Deus eo desejo de exaltar a si mesma. "A mulher" 
Maria tem um papel decisivo na salvação da humanidade, através de sua 
obediência a Deus...
O Papa Paulo VI, em sua encíclica 1967, Signum Magnum, identificou a 
SENHORA DE FÁTIMA como a representação bíblica da Mulher vestida 
com o sol.
“EU SOU A VIRGEM DO APOCALIPSE”
taken from: The Thunder of Justice - O Trovão da Justiça, Tod and Maureen 
Flynn, The Thunder of Justice (MaxKol Communications, Inc., 1993, p. 88. 89). -  
Prof. Walter J. Veith

~

“Apesar de todos os esforços para estabelecer a santidade do 
domingo, os próprios romanistas publicamente confessavam a 
autoridade divina do sábado, e a origem humana da instituição pela 
qual foi ele suplantado. No século XVI, um concílio papal declarou 
francamente: “Lembrem-se todos os cristãos de que o sétimo dia 
foi consagrado por Deus, recebido e observado, não somente pelos 
judeus mas por todos os outros que pretendiam adorar a Deus, 
embora nós, os cristãos, tenhamos mudado o Seu sábado para o dia 
do Senhor (domingo).” – de T. Morer, pág. 290, 291. Os que estavam a 
se intrometer com a lei divina, não ignoravam o caráter de sua obra. 
Achavam-se deliberadamente colocando-se acima de Deus.“
O Grande Conflito, pág. 577

“A afirmação de que os juízos divinos caem sobre os homens por 
motivo de violarem o repouso do domingo (o primeiro dia da semana), 
tentam em vez de representar o sábado, será repetida. Já se ouvem 
vozes neste sentido. E o movimento para impor a observãncia do 
domingo está rapidamente ganhando terreno. “
O Grande Conflito, pág. 579, 580; Der große Kampf, pág. 580; Der grosse 
Konflikt, pág. 487

“À lei e ao testemunho! se eles não falarem segundo esta Palavra, 
não haverá manhã para eles.” Isa. 8:20.
Satanás emprega todo artifício possível para impedir os homens de obter 
conhecimento da Bíblia; pois os claros ensinos desta põem a descoberto 
os seus enganos. ...
A fim de suportarem a prova que diante deles está, devem compreender 
a vontade de Deus como se acha revelada em Sua Palavra; poderão 
honrá-Lo, unicamente, tendo uma concepção correta de Seu caráter, 
governo e propósitos, e agindo de acordo com estes. ...
Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e obra 
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de preparo para o período de angústia, acham-se claramente 
apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão 
destas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem 
sido reveladas. Satanás vigia para impedir toda impressão que os 
faria sábios para a salvação, e o tempo de angústia os encontrará 
sem o devido preparo.“
O Grande Conflito, págs. 593, 594

“Deus terá sobre a Terra um povo que mantenha a Bíblia, e a Bíblia 
só, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. 
As opiniões de homens ilustrados, as deduções da ciência, os credos ou 
decisões dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como 
são as igrejas que representam, a voz da maioria – nenhuma destas coisas, 
nem todas em conjunto, deveriam considerar-se como prova em favor ou 
contra qualquer ponto de fé religiosa. Antes de acei tar  qualquer 
doutr ina ou precei to,  devemos pedir  em seu apoio um 
claro –  “Assim diz YAHWEH”.
Satanás se esforça constantemente por atrair a atenção para o homem, 
em lugar de Deus. Induz o povo a olhar para os bispos, pastores, 
professores de teologia, como seus guias, em vez de examinarem 
as Escrituras a fim de, por si mesmos, aprenderem seu dever. Então, 
dominando o espírito desses dirigentes, pode influenciar as multidões 
de acordo com sua vontade. ...
A Igreja Romana reserva ao clero o direito de interpretar as Escrituras. Sob 
o fundamento de que unicamente os eclesiásticos são competentes para 
explicar a Palavra de Deus, é esta vedada ao povo comum. Conquanto a 
Reforma fizesse acessível a todos as Escrituras, o mesmíssimo espírito 
que Roma manteve impede também as multidões nas igrejas protestantes 
de examinarem a Bíblia por si mesmas. São instruídas a aceitar os seus 
ensinos conforme são interpretados pela igreja; e há milhares 
que não ousam receber coisa alguma contrária ao seu 
credo, ou ao ensino adotado por sua igreja,  por mais 
claro que esteja revelada nas Escrituras. 
O Grande Conflito, págs. 595, 596

“A vasta diversidade de crenças nas igrejas protestantes é por 
muitos considerada como prova decisiva de que jamais se poderá 
fazer esforço algum para se conseguir uma uniformidade obrigatória. 
Há anos, porém, que nas igrejas protestantes se vem manifestando 
poderoso e crescente sentimento em favor de uma união baseada 
em pontos comuns de doutrinas. Para conseguir tal união, 
deve-se necessariamente evitar toda discussão de assuntos em que 
não estejam todos de acordo, independentemente de sua importância 
do ponto de vista bíblico. ...
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ECUMENISMO
Por Movimento Ecumênico entende-se as atividades e iniciativas 

que sâo suscitades e ordenadas, de acordo com as várias 
necessidades da Igreja e a oportunidade dos tempos, no sentido de 
favorecer o restabelecimento da unidade dos cristãos.
Decreto Unitatis Redintegratio nn. 4, 8, 9; cân. 755 - A Voz do Papa

Cada igreja particular, unida em si própria e na comunhão da Igreja 
una, santa, católica e apostólica, é enviada em nome de Cristo e pelo 
poder de Espirito para levar o Evangelho do Reino a um número 
sempre cresecente de  pessoas proporcionando-lhes esta comunhão 
com Deus...

Pela sua unidade, est familia dá testemunho dessa comunhão com 
Deus. É nesta missão de Igreja que se realiza a oração de Jesus, a 
pedir "para que todos sejam um, ó Pai, para que sejam um en nós, 
como tu és em mim e eu em ti, para que o mundo creia que tu me 
enviaste".
Diretório para a aplicação dos principios e normas sobre o ecumenismo - 
Pág. 22 - A Voz do Papa - 3. Edição 2004

A comunhão no interior das igrejas particulares e entre si é um dom 
de Deus. A unidade da Igreja realiza-se na riqueza da diversidade. A 
diversidade na Igreja é uma dimensão da sua catolicidade. Contudo, 
a própria riqueza desta diversidade pode originar tensões na 
comunhão. Mas a despeito destas tensões, o Espírito continua a 
operar na Igreja, chamando os cristãos, na sua diversidade, a uma 
unidade cada vez mais profunda.

Esta unidade que, por sua própria natureza, exige uma plena 
comunhão visivel de todos os cristãos, é o fim do último movimento 
ecumênico. O Concilio afirma que esta unidade não pretende, de 
modo algum, sacrificar a rica diversidade de espiritualidade, de 
disciplina, de ritos litúrgicos e de claboração da verdade revelada 
que se desenvolveram entre os cristãos, na medida em que essa 
diversidade se mantenha fiel á tradição
Diretório para a aplicação dos principios e normas sobre o ecumenismo - 
Pág. 23 - A Voz do Papa - 3. Edição 2004

Esta oração comum é particularmente recomendada durante e 
Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos ou durante o período 
que decorre entre a Ascensão e o Pentecostes.
Diretório para a aplicação dos principios e normas sobre o ecumenismo - 
Pág. 108 - A Voz do Papa - 3. Edição 2004
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Unidade na Diversidade. A unidade bíblica não implica em 
uniformidade. A própria metáfora utilizada na Bíblia para a Igreja - 
a do  corpo humano - demonstra que a igreja experimenta unidade 
mediante a diversidade. O corpo possui muitos órgãos, todos eles 
contribuindo para o desempenho ótimo do corpo...

Todos, entretanto, funcionam sob a direção do mesmo Espírito, 
edificando a Igreja com o melhor dos dons que Deus lhes concedeu.
Nisto Cremos - Pág. 239 (CPB - 2000) - A Voz da Igreja

Jamais alcançaremos a unidade a menos que conscientemente 
trabalhemos no sentido de consegui-la. E jamais devemos considerar 
complacentemente que já a alcançamos. Necessitamos orar 
diariamente pela unidade, cultivando-a cuidadosamente.

Deveríamos minimizar as diferenças e evitar questionamentos no 
tocante a aspectos não essenciais. Em vez de focalizarmos aquilo 
que nos divide, deveríamos falar sobre as preciosas verdades que 
nos unem. Falemos sobre a unidade e oremos para que a oração de 
Cristo se cumpra.
Nisto Cremos - Pág. 246 (CPB - 2000) - A Voz da Igreja

Este movimento de unidade é chamado ecumênico. Participam 
dele os que invocam o Deus Trino e confessam a Cristo como Senhor 
e Salvador, não só individualmente, mas também reunidos em 
assembléias.
Carta Encíclica UT UNUM SINT - Pág. 13 - A Voz do Papa

Este amor encontra a sua expressão mais acabada na oração em 
comum. Quando os irmãos que não estão em perfeita comunhão entre 
si, se reúnem em comum para rezar, esta sua oração é definida pelo 
Concilio Vaticano II como alma de todo o movimento ecumênico...  
Mesmo quando não se reza formalmente pela unidade dos cristãos, 
mas por outros motivos como, por exemplo, pela paz, a oração torna-
se, pro se própria, expressão e confirmação da unidade... Quando os 
cristãos rezam juntos, a meta de unidade fica mis próxima.
Carta Encíclica UT UNUM SINT - Pág. 28 - A Voz do Papa

CIDADE DO VATICANO, 17/06/2003 (www.zenit.org):
A contemplação da Trindade poderá impulsionar a superar nossas 
divisões aparentemente irreconciliáveism afirmou o pregador da 
Casa Pontificia comentando o mistério central e mais elevado da vida 
cristã, que a igreja celebrou domingo passado.
Nós nos encontramos exatamente ante o mesmo problema 
constatou: a contemplação da Trindade, que é diversidade no amor 
e unidade na diversidade, deveria impulsionar-nos a superar nossas 
aparências irreconciliáveis diferenças de raça, de sexo, de cultura, 
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porque a Trindade é perfeita unidade na diversidade.

Outrou concílio geral! Uma convenção mundial!  Aliança 
evangélica, e credo universal!” – Sermão sobre: A Bíblia 
Como um Credo Suficiente, pronunciado em Fort Wayne, Indiana, a 
22 de fevereiro de 1846. Quando, pois, se conseguir isto nos esforços 
para se obter completa uniformidade, apenas um passo haverá para 
que se recorra à FORÇA. 
Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, 
l igando-se em pontos de doutrinas que lhes são 
comuns, influenciarem o Estado para que imponha 
seus decretos e lhes apóie as instituições, a América 
do Norte protestante terá então formado uma imagem 
da hierarquia romana, e a aplicação de penas civis aos 
dissidentes será o resultado inevitável.“
O Grande Conflito, págs. 444, 445

“O característico especial da besta [a Igreja Romana, o papado], e, 
portanto, de sua imagem, é a violação dos mandamentos de Deus.“
O Grande Conflito, pág. 446

“A imposição da guarda do domingo  por parte das igrejas 
protestantes é uma obrigatoriedade do culto ao papado –  
à besta.  Os que, compreendendo as exigências do quarto 
mandamento, preferem observar o SÁBADO espúrio em lugar do 
verdadeiro, estão desta maneira a prestar homenagem ao poder pelo 
qual somente é ele ordenado. Mas, no próprio ato de impor um dever 
religioso por meio do poder secular, formariam as igrejas mesmas 
uma imagem à besta; daí a obrigatoriedade da guarda do 
domingo nos Estados Unidos equivaler a impor a 
adoração à besta e à sua imagem. 
Mas os cristãos das gerações passadas observaram o domingo, 
supondo que em assim fazendo estavam a guardar o sábado 
bíblico; e hoje existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas, não 
excetuando a comunhão católica romana, que crêem sinceramente 
ser o domingo o dia de repouso divinamente instituído. Deus aceita a 
sinceridade de propósito de tais pessoas e sua integridade. Quando, 
porém, a observância do domingo for imposta por lei, e o mundo for 
esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem 
então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito 
que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará desta maneira 
ao papado mais do que a Deus. Prestará homenagem a Roma, e ao 
poder que impõe a instituição que Roma ordenou. Adorará a besta 
e a sua imagem. Ao rejeitarem os homens a instituição 
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que Deus declarou ser o sinal de Sua autoridade, e 
honrarem em seu lugar a que Roma escolheu como 
sinal de sua supremacia,  aceitarão, de fato, o sinal de 
f idelidade para com Roma – “o sinal da besta”. E somente 
depois que esta situação esteja assim plenamente exposta perante o 
povo, e este seja levado a optar entre os mandamentos de Deus e os 
dos homens, é que, então, aqueles que continuam a transgredir hão 
de receber “o sinal da besta”.“
O Grande Conflito, págs. 448, 449

Disse Jesus [Yahshua]: “O que vencer será vestido de vestes brancas, 
e de maneira nenhuma riscarei o SEU NOME do LIVRO DA VIDA; 
e confessarei o SEU NOME diante de MEU PAI, e diante de SEUS 
ANJOS.” “Qualquer que Me confessar diante dos homens, Eu o 
confessarei diante de Meu Pai que está nos Céus. Mas qualquer que 
Me negar diante dos homens, Eu o negarei também diante de Meu 
Pai, que está nos Céus.” Apoc. 3:5; Mat. 10:32 e 33. ...
O Intercessor divino apresenta a petição para que sejam perdoadas 
as transgressões de todos os que venceram pela fé em Seu 
sangue, a fim de que sejam restabelecidos em seu lar edênico, e 
coroados com Ele como CO-HERDEIROS do “PRIMEIRO DOMÍNIO”. 
Miq. 4:8.  

O Grande Conflito, págs. 483, 484

HARP / Chemtrails
“Satanás também opera por meio dos elementos a fim de recolher 
sua colheita de almas desprevenidas. Estudou os segredos 
dos laboratórios da Natureza, e emprega todo o seu 
poder para dirigir  os elementos tanto quanto o permite 
Deus. . . .
Mesmo agora está ele em atividade. Nos acidentes e calamidades 
no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões 
e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, 
ressacas e terremotos, em toda parte e sob milhares de formas, 
Satanás está exercendo o seu poder.“
O Grande Conflito, págs. 589, 590

“Mediante os dois grandes erros – a imortal idade da alma 
e a santidade do domingo  – Satanás há de enredar o povo em 
suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, 
o último cria um laço de simpatia com Roma. OS PROTESTANTES dos 
Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do 
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abismo para apanhar a mão do espiritismo; estender-se-ão por sobre 
o abismo para dar mãos ao PODER ROMANO; e, sob a influência 
desta tr ípl ice união ,  este país seguirá as pegadas de Roma, 
desprezando os direitos da consciência. 
Imitando mais de perto o cristianismo nominal da época, o espiritismo 
tem maior poder para enganar e enredar. O próprio Satanás está 
convertido, conforme a nova ordem de coisas. Ele aparecerá no aspecto 
de ANJO DE LUZ. Mediante a AGÊNCIA DO ESPIRITISMO, operar-se-ão 
prodígios, os doentes serão curados, e se efetuarão muitas e inegáveis 
maravilhas. E, como os espíritos professarão fé na Escritura Sagrada, e 
demonstrarão respeito pelas instituições da igreja, sua obra será aceita 
como manifestação do poder divino.
A linha de separação entre cristãos professos e ímpios é agora [os ímpios] 
dificilmente discernida. Os membros da igreja amam o que o mundo ama, 
e estão prontos para se unirem a ele; e Satanás está resolvido a UNI-
LOS em um só corpo, e assim fortalecer sua causa arrastando-os todos 
para as fileiras do espiritismo. Os romanistas, que se gloriam dos milagres 
como sinal certo da verdadeira igreja, serão facilmente enganados por 
este poder operador de prodígios; e os protestantes, tendo rejeitado o 
escudo da verdade, serão também iludidos. Romanistas, protestantes 
e mundanos juntamente aceitarão a forma de piedade, destituída de 
sua eficácia, e verão nesta aliança um grandioso movimento para a 
conversão do mundo, e o começo do milênio há tanto esperado. 
Por meio do espirit ismo Satanás aparece como benfeitor 
da humanidade, curando as doenças do povo e 
pretendendo apresentar um novo e mais elevado 
sistema de fé rel igiosa; ao mesmo tempo, porém, ele 
opera como destruidor.  Suas tentações estão levando multidões 
à ruína. A intemperança destrona a razão; seguem-se a satisfação 
sensual, a contenda e a matança. Satanás deleita-se na guerra; 
pois esta excita as mais vis paixões da alma, arrastando então para 
a eternidade as suas vítimas engolfadas no vício e sangue. É seu 
objetivo incitar as nações à guerra umas contra as outras; pois 
pode assim desviar o espírito do povo da obra de preparo para estar 
em pé no dia de Deus. 
O Grande Conflito, págs. 588, 589

ÉTICA MUNDIAL - ÈTICA GLOBAL
Papa Pio IX, em: Jornal "Guardian", Londres, 11 de Abril de 1866 
"Somente eu, apesar da minha indignidade, sou sucessor 
dos apóstolos, o vicário de Jesus Cristo: somente eu tenho a 
missão de guiar e dirigir o navio de Pedro. Eu sou o caminho e 
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a verdade e a vida. Os que estão comigo, estão com a igreja. Os 
que não estão comigo não estão no caminho, nem na verdade 
e não tem vida eterna."

 
 

"O tradutor: google.de":
Citação:
" Hoje ainda ninguém honestamente pode negar: A era mundial, que 
ao contrário de qualquer primeiro é caracterizado por-política do 
mundo, mundo, tecnologia, economia-mundo e civilização do mundo, 
requer ethos Mundial. Isso significa que um consenso básico em 
relação aos valores de alinhamento, inalterável normas e posturas 
pessoais. Sem um consenso básico na ética de cada comunidade, 
mais cedo ou mais tarde será iminente pelo caos ou ditadura.”    
a partir de: "Deklaration - Weltparlament der Religionen / Declaração - 
Mundo Parlamento das Religiões ", o professor Hans Küng, Chicago, 
1993 (encomendado pela Organização das Nações Unidas, aqui a sua 
declaração) 

Editor: "Aqui já temos os parâmetros de possibil idades para 
o desenvolvimento /  integração de uma forma sistemática, 
estruturada, a ditadura mundial pré-programado.” 

"O tradutor: google.de":
Citação:
" Não há paz entre as nações sem paz entre as religiões. Não há paz 
entre as religiões sem diálogo entre as religiões. No diálogo entre as 
religiões sem padrões éticos globais ..."  
a partir de: "Declaração zur Vollversammlung der Vereinten Nationen /  
Declaração a o plenário da Organização das Nações Unidas (ONU)", o 
professor Hans Küng, 9 de Novembro de 2001 

"O tradutor: google.de":
Citação:
"Não há melhor ordem mundial sem uma ética mundial!” 
a partir de: "Deklaration - Weltparlament der Religionen / Declaration - 
World-Parliament of Religions", Prof. Hans Küng, Chicago, 1993
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"O tradutor: google.de":
Citação:
"Aja como, que a máxima de tua vontade (código de conduta) a 
qualquer momento em uma só vez pode aplicar-se um princípio de 
uma legislação universal." 
"… A paz permanente só pode ser alcançado na base de contratos 
vinculativos. As pessoas da terra devem fazer acordos 
entre si, que têm um estado legal. Assim como todo cidadão 
vem sob uma lei nacional, que protege-lo das invasões por outros , 
também estados individuais devem estar sob o controle de uma lei 
internacional.”
a partir de: "Zum ewigen Frieden / Para a paz eterna", Immanuel Kant, 
Kant 'Kategorischer Imperativ / imperativo categórico', o filósofo alemão, 
Königsberg 1795.

"O tradutor: google.de":
Citação:
"O Ethos (grego ... costume, disposição, caráter e mentalidade, 
costume) ... descreve os hábitos de vida, que são antecedente para 
o indivíduo e estão imprimindo-lo .... O Ethos significa não apenas 
para o comportamento de indivíduos isolados, mas também para 
o fim de comportamentos morais nas instituições sociais, em 
que vive.  
Ele objetiva se qualifica como moral (padrão de ação real), 
subjetivamente, como um personagem. A unidade em uma 
comunidade social é definida pelo ethos, integrado, constituído e 
estabilizado, e também zoneada de outras comunidades por ele."
a partir de: http://de.wikipedia.org/wiki/Ethos

"O tradutor: google.de":
Citação: 
http://de.thefreedictionary.com/Ethos define 'Ethos':
" … Os valores morais, que navegam o comportamento ético 
dos seres humanos."

"O tradutor: google.de":
Citação:
" Ethos [grego / latim] ... moralmente total de-atitude, uma política 
ética de vida da sociedade do ser humano ou, o que cria a fundação 
de querer e agir;. Totalidade ético-moralmente normas, ideais, etc, 
como base de motivos subjetivos e normas internas.” 
a partir de: "DUDEN: Das Fremdwörterbuch / O livro de palavras 
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estrangeiras", Bibliographisches Institut, Mannheim / Viena / Zurique, 
1982

"O tradutor: google.de":
Citação:
"... Imperativo ético para cada ligação humana."
a partir de: "Deklaration - Weltparlament der Religionen / Declaração 
- Mundo Parlamento das Religiões", o professor Hans Küng, Chicago, 
1993 

"O tradutor: google.de":
Citação:
" Imperativo: 1. imperativo   2. mandamento obrigatório (Filosofia)..." 
" Categórico ... 2. absolutamente válido; oposto - hipotético; 
imperativo categórico:. Lei ética absolutamente válida, mandamento 
obrigatório,
3. conivente nenhuma contradição, determinado insistentemente … "
a partir de: "DUDEN: Das Fremdwörterbuch / O livro de palavras 
estrangeiras", Bibliographisches Institut, Mannheim / Viena / Zurique, 
1982 

"O tradutor: google.de":
Citação:
"Esta elementar mundo ethos deve ser apoiada por todos 
os grupos sociais, por crentes e não crentes, pelos membros das 
diferentes religiões, como filosofias ou ideologias." 
a partir de: "Globales Ethos angesichts globaler Bedrohung / Global 
Ethos / Ética na presença de ameaça global", o professor Hans Küng

"O tradutor: google.de":
Citação:
" A ONU existe, para realizar sua fundação objetivo: preservar a paz 
ea segurança ATRAVÉS da cooperação global e realização 
dos direitos humanos.” 
a partir de: "Barak H. Obama perante o Parlamento indiano", 8 de 
Novembro de 2010

"O tradutor: google.de":
Citação:
" Como cientista, tenho lutado pela Paz na Terra ATRAVÉS de 
um diálogo entre cultura e religião, desafiando todos os obstáculos.” 
a partir de: "Declaração zur Vollversammlung der Vereinten Nationen / 
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Declaração à plenário da Organização das Nações Unidas (ONU) ", 
Prof Hans Küng, 9. Novembro 2001

"O tradutor: google.de":

Dr.  Martinho Lutero:  
                           ”A paz, se possível,  
                            verdade a todo custo.”
"O tradutor: google.de":
Citação:
" O Iniciador da 'Fundação Ética Global' recebeu um prêmio por seu 
incansável esforço para criar uma melhor compreensão entre as 
grandes religiões do mundo. 
Com sua 'Fundação Ética Global', Küng compartilhou o esforço 
maçonaria,  para neutralizar qualquer conceito de um inimigo e 
defendem sinceridade e tolerância e, assim, juntos encontrar um 
caminho para a liberdade e o respeito pelos direitos humanos.” 
a partir de: www.weltethos.org/data-ge/c-00-aktuell/2007-freimaurerpreis.
php

"O tradutor: google.de":
Citação:
"Deus, em tua graça transformar este mundo". Esta oração foi 
também o slogan da reunião plena do Conselho: "Transforma-nos, para 
que em auto-rendição pode ser o seu parceiro na transformação, 
até a unidade totalmente visuais ...” 
a partir de: "9. Vollversammlung des Weltkirchenrates / 9. plenária do 
Conselho Mundial de Igrejas." (Oikoumene / Ökumene), Porto Alegre, 
Brasilien, 2006 

"O tradutor: google.de":
Citação:
"Cada parceiro de diálogo tem e deve ser comprometido com a sua 
própria tradição. Ao mesmo tempo que depende este ponto de vista 
individual estar aberto a uma 'TRANSFORMAÇÃO'  no processo 
dessa caixa de diálogo.” 
a partir de: "Projekt Weltethos", Prof. Hans Küng, 132

"O tradutor: google.de":
Citação:
" Transformação (lat.) ... Mudança, de conversão, de reconfiguração." 
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Imperativo: 1. imperativo. 2. Mandamento obrigatório (Filosofia) 
a partir de: "DUDEN: Das Fremdwörterbuch / O livro de palavras 
estrangeiras", Bibliographisches Institut, Mannheim / Viena / Zurique, 
1982 

"O tradutor: google.de":
Citação:
" A Transformação (lat: A conversão) geralmente denomina a mudança 
da forma, forma ou estrutura A transformação pode  ocorrer sem a 
perda de substância ou conteúdo.
a partir de: enciclopédia livre "Wikipedia 'Transformação'", mas livremente 
traduzido 

"O tradutor: google.de":
Citação:
"A incapacidade óbvia do homem, para enfrentar os desafios atuais 
de forma permanente, fundada nossos pensamentos sobre ética 
global. ...
Tais ética seria uma expressão de uma consciência alterada 
e uma força motriz para uma estrutura regulatória (ordem 
política) mudança em todos os níveis.” 
a partir de: "Declaração zur Vollversammlung der Vereinten Nationen / 
Declaração à plenário da Organização das Nações Unidas (ONU)", 
Prof Hans Küng, 9. Novembro 2001 

== >  "Novas leis!“ - pronto!

"O tradutor: google.de":
Citação:
"... A nossa humanidade comum deve revelar-se e, em 
seguida, a América deve desempenhar o seu papel - no 
inaugurando uma nova área de paz!" 
a partir de: Barak Obama, presidente dos U.S.A., 20. de Janeiro, em seu 
endereço do escritório
a partir de: "Die Neue Weltordnung - A Nova Ordem Mundial", Nicola 
Taubert de 2010 

Citação:
"Ein Volk kann immer dazu gebracht werden, den Anweisungen 
ihrer Führer zu folgen. Alles, was du tun musst, ist ihnen 
zu sagen, dass sie angegriffen werden und die Kritiker 
des Mangels an Patriotismus beschuldigen, dass sie die 
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Sicherheit des Landes gefährden. Dies funktioniert in jedem 
Land!"
a partir de: Hermann Göring, Reichsmarschall, vor dem Nürnberger 
Kriegsgericht 1945
a partir de: "Die Neue Weltordnung - The New World Order", Nicola 
Taubert, 2010

"O tradutor: google.de":
Citação:
"No sábado, 24. Setembro ('05), o Papa Benedikt XVI se reuniu com 
o professor Hans Küng ... A conversa concentrou-se em duas áreas, 
que Hans Küng especialmente enfoca recentemente: a questão da 
ética mundial e o diálogo da razão das ciências naturais com a 
razão da fé cristã." 
"... O papa especialmente apreciado o esforço feito 
pelo professor Küng," contribuir para a RENOVAÇÃO DO 
RECONHECIMENTO dos valores morais fundamentais da 
humanidade, no diálogo das religiões e dentro do encontro da 
razão secular ", declarou o porta-voz vaticano. Ele ressaltou que 
o esforço para uma renovada consciência dos valores  que 
carregam na vida humana também é uma questão importante 
em seu pontificado."
a partir de: "Katholische Nachrichtendienst", Kath.net (catholic.net) no 
dia 26. Setembro 2005 

"O tradutor: google.de":
Citação:
"Nunca as massas sede de verdade. Dos fatos, que 
eles não gostam, eles se afastam e preferem adorar a 
falsidade, se ele é capaz de seduzi-los. Se você sabe 
como enganá-los, então você pode facilmente tornar-
se o seu mestre, se você quiser esclarecê-los, você 
será sua vítima. ...
1. Desvanecimento da personalidade consciente através da 
unidade mental (unité mental).
"Os evanesces personalidade consciente, a individualidade se perde, 
a uniformidade domina, todos os groupmembers vão compatível com 
o ponto de vista das massas."

2. Supremacia do inconsciente - A credulidade através de 
inconsciência.
"Assim, as massas, que sempre se desviam na fronteira do 
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inconsciente [...] e ficaram do espírito crítico, deve ser de uma 
credulidade excessiva."

3. Maestria de pensamentos e emoções através da sugestão e 
contaminação - rastreabil idade Mental.
"Observações cuidadosas parecem provar que uma única pessoa, 
que havia sido incorporado no seio de uma massa atraente .... se 
encontra em uma condição particular, que beira a de feitiço, que o 
enfeitiçado então sucumbe.

4.  O caráter rel igioso de todas as crenças
"Não é só quando você adorar um deus Você é religioso, mas também 
quando você consagrar todo o poder de sua mente e sua vontade, ... 
para atender a um poder ou de um ser, que se torna o alvo e líder de 
pensamentos e ações.”
a partir de: "Psychologie der Massen - psicologia da multidão", 
Gustave Le Bon, 1841-1931

e
da palestra alemão: "Weltethos - Die globale Transformação - 
Sonntagsgesetz / World-Ethos/-Ethic - A transformação global - lei 
dominical", Nicola Taubert

"O tradutor: google.de":
Citação:
"Todos devem trabalhar em conjunto, de modo que as gerações 
seguintes podem ter um planeta habitável, com a perspectiva, que 
pode ser feito, o que o Criador ordenou.” 
a partir de: "Katholischen Nachrichtenagentur ZENIT / agência de 
notícias católica ZENIT", papa Bento XVI, 28. Novembro 2007 

"O tradutor: google.de":
Citação:
"'Aqueles que buscam a paz e o bem-estar da comunidade e 
são mantidos vivos pelo desejo de transcendência, será salvo, 
mesmo se eles não têm a crença bíblica', diz o Papa Benedikt XVI". 
a partir de: "Zenit.org", Cidade do Vaticano, 30. Novembro 2005

"O tradutor: google.de":
Citação:
"Jesus estava errado quando disse que ele é o caminho, a 
verdade ea vida?"
"Quando uma pessoa diz o que você disse, e lhe diz que você não vai 
para o céu porque você não é cristão, poderíamos tratar essa pessoa 
como um fundamentalista [...] e afirmam que ele é vista teológico está 

Declarações oficiais do clero

errado. [...]"
"Então você pode ir para o Céu sem crer em Jesus?
"Absolutamente sim..."
da entrevista no Dallas Morning News, o 20 de Março de 1999: o cardeal 
Francis Arinze, presidente do Conselho Episcopal para diálogo inter-
religioso 

"O tradutor: google.de":
Citação:
" Transcendente (lat.): atravessar a fronteira da experiência e do mundo 
sensualmente perceptível, sobrenatural, miraculoso (Filosofia)" 
a partir de: "DUDEN: Das Fremdwörterbuch / O livro de palavras 
estrangeiras", Bibliographisches Institut, Mannheim / Viena / Zurique, 
1982

» Não seguirás a multidão para fazeres o mal; nem numa 
... tomando parte com a maioria para torcer o direito.«

Êxodo 23:2

» Entrai pela porta estreita; porque larga é a porta,  
e espaçoso o caminho que conduz à perdição,  

e muitos são os que entram por ela.«

Mateus 7:13

"O tradutor: google.de":
Citação:
" Jesus Cristo não é o único caminho para o céu."
a partir de: "Barak Obama citado em 'The Christian Post'", 27. Mar 
2008

"O tradutor: google.de":
Citação:
" A raça humana deve ouvir a voz da terra, ou corre o risco 
de aniquilar toda a sua existência."
a partir de: "Katholischen Nachrichtenagentur ZENIT / agência de 
notícias católica ZENIT", papa Bento XVI, 28. Novembro 2007
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Citação:
"O Manual Batista", Dr. Edward T. Hiscox, p. 105:
"Que tragédia que ele [o domingo] é estigmatizado com a marca 
do paganismo e cristianizado pelo nome do deus do sol, logo 
adotado e sancionado pela apostasia papal e finalmente legado ao 
protestantismo."

Citação:
"Catholic Extension Magazine", Papa Pio XII, Chicago – Illinois: 
"Nós catolicos não aceitamos a bíblia como único guia de fé. 
Além da bíblia temos a igraja viva que nos conduz. Essa Igreja 
tem o direito de mudar as leis do Antigo Testamento, assim ela 
pode também transferir o sábado para o domingo. Nós dizemos 
publicamente:
Sim, a Igreja mudou e fez essa lei, assim como muitas outras 
leis como por exemplo o jejum na sexta-feira, o celibato, leis 
matrimoniais, e milhoes de outras leis." 

Citação :
Papa João Paulo II, "Dies Domini", Parágrafo 27:
"De facto, uma perspicaz intuição pastoral sugeriu à Igreja de 
cristianizar, aplicando-a ao domingo, a conotação de « dia do 
sol », expressão esta com que os romanos denominavam este 
dia e que ainda aparece em algumas línguas contemporâneas, 
subtraindo os fiéis às seduções de cultos que divinizavam o 
sol e orientando a celebração deste dia para Cristo, verdadeiro 
«sol» da humanidade." 

Citação:
Papa Bento XVI, "Congresso Eucarístico Nacional", Bari, 29 de Maio de 
2005 ":
" O domingo é expressão da identidade da comunidade cristã 
e centro da sua vida e da sua missão. Sem nos reunirmos 
em assembleia ao domingo não podemos viver. Apenas os 
cristãos viventes segundo o domingo alcançaram esperança. 
Os cristãos de hoje reencontrem a consciência da importância 
decisiva da Celebração dominical." 

Citação: 
Enciclopédia Católica, Vol. 4, página 153: 
"A Igreja após trocar o dia de descanso do Sabbath / 
Sábado no sétimo dia da semana, para o primeiro dia, fez 

Declarações oficiais do clero Declarações oficiais do clero

o terceiro mandamento e se refere ao domingo que seja 
mantido sagrado como o Dia do Senhor." 

Citação:
Catholic Quartely Review, Janeiro de 1883:
"Rejeitando a autoridade da Igreja o Protestantismo 
carece de bons motivos para a guarda do domingo e 
deveria em consequência guardar o sábado junto com os 
judéus." - ("The Catholic Quarterly Review“, 69; 14 de Agosto de 1942) 

Apóstolo Paulo diz:
»Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos 
anuncie outro evangelho além do que já vos tenho 

anunciado, seja anátema.«                                                               

Gálatas 1:8

Citação:
http://www.kath.de/kurs/vatikan/vatican.php:
"sedes apostolica a nemine judicatur -
A Sé Apostólica não pode ser julgada por ninguém, o Papa 
julga mas não pode ser julgado." 
"Nós, a hirarquia da Igraja Católica Romana esperamos que 
todos os filhos leais da Igreja cooperem com o Presidente com 
todas as suas forças o presidente para ver que os indivíduos 
que compõem o Supremo Tribunal dos EUA, obedeçam aos 
requerimentos do Presidente..." 
"...Se for necessário, mudaremos, melhoraremos ou 
obliteraremos a Constituição atual a fim de que o Presidente 
possa forçar o seu, ou melhor, o nosso programa humanitário 
em todas as fases dos direitos humanos, como foi delineado 
pelos nossos santos Papas e a Santa Mãe Igreja..."
"... Temos elegido nosso nobre Presidente; as nossas leis 
serão feitas e impostas de acordo com a Santa Sé, o Papa, e 
a lei canônica do trono papal. Nossa estrutura social inteira 
precisa ser reconstruída nestas bases..." 
"Nossas leis educacionais precisam ser construídas com o 
objetivo de que o ateísmo, o perigo vermelho do totalitarismo, 
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o protestantismo, o comunismo, o socialismo e os demais 
desta natureza e cunho, sejam finalmente lançados fora desta 
bela terra." 
de: "La Aurora Magazine“, Italian Baptist Publishing Association, 
Philadelphia, PA. 
(da palestra: "Ética Global - A Transformação Global - Lei Dominical", 
Nicola Taubert) 

Yahshua: 

»E por que me chamais, 'Senhor, Senhor!' 
e não fazeis o que eu digo?«  

Lucas 6:46

»E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua 
chaga mortal foi curada; e toda a terra se maravilhou após 
a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder; 
e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? 

Quem poderá batalhar contra ela?«                       
Apocalipse 13:3-4

Falou-lhes, pois, Yahshua outra vez, dizendo: 
»Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará em 

trevas, mas terá a luz da vida.«                                                                                
João 8:12

Citação:
New York Times, "Papa confirma o ensino da evolução“, 25 de Outubro 
de 1996: 
"Papa João Paulo II conseguiu convencer o magistério da 
Igreja Católica Romana do ponto de vista que o corpo humano 
não pode ter sido criação imediata de Deus, mas o produto 
gradativo da evolução." 

Dizendo com grande voz: 
»Temei a YAHWEH, e dai-lhe glória; porque é vinda a hora do 
seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as 

fontes das águas.«
Apocalipse 14:7

E ouvi outra voz do céu, que dizia: 
»Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos 
seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas.«

Apocalipse 18:4

Citações: 
Da palestra: "Ética Global - A Transformação Global - Lei Dominical", 
Nicola Taubert: 
"A raiz do pecado da Babilônia é a elevação do homem 
sobre Deus: Humanismo! É essa a identidade central de 
Babilônia! O ser humano no centro, o homem como meta 
mais elevada, como foco no centro em vez de ter Deus no 
centro!" 

"O tradutor: google.de":
Bento XVI. postula uma religião unitária para a paz mundial em 
uma festa:
“A unidade que Deus nos dá através de sua igreja é a 
fraternidade [fraternidade das nações] da vida, 
mesmo em um nível social nas relações entre as nações 
e de toda a humanidade como uma família.”
Bento XVI. declarou que "Deus promete uma nova unidade 
para o seu povo, que é um sinal e instrumento de 
reconciliação e de paz para as nações.”

"Desce, e assenta-te no pó, ó virgem filha de Babilônia; 
assenta-te no chão; já não há trono, ó filha dos 
caldeus, porque nunca mais serás chamada a tenra 
nem a delicada. 
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Toma a mó, e mói a farinha; remove o teu véu, descalça 
os pés, descobre as pernas e passa os rios.
A tua vergonha se descobrirá, e ver-se-á o teu opróbrio; 
tomarei vingança, e não pouparei a homem algum.
O nosso redentor cujo nome é YAHWEH Sabaoth, é o 
Santo de Israel.
Assenta-te calada, e entra nas trevas, ó filha dos 
caldeus, porque nunca mais serás chamada "senhora 
de reinos."
Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha 
herança, e os entreguei na tua mão; porém não usaste 
com eles de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste 
muito pesado o teu jugo.
E disseste: Eu serei senhora para sempre; até agora 
não te importaste com estas coisas, nem te lembraste 
do fim delas.
Agora, pois, ouve isto, tu que és dada a prazeres, que 
habitas tão segura, que dizes no teu coração: Eu o sou, 
e fora de mim não há outra; não ficarei viúva, nem 
conhecerei a perda de filhos.
Porém ambas estas coisas virão sobre ti num momento, 
no mesmo dia, perda de filhos e viuvez; em toda a 
sua plenitude virão sobre ti, por causa da multidão 
das tuas feitiçarias, e da grande abundância dos teus 
muitos encantamentos.
Porque confiaste na tua maldade e disseste: Ninguém 
me pode ver; a tua sabedoria e o teu conhecimento, 
isso te fez desviar, e disseste no teu coração: Eu sou, e 
fora de mim não há outra.
Portanto sobre ti virá o mal, sem que saibas a sua 
origem, e tal destruição cairá sobre ti, sem que a 
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possas evitar; e virá sobre ti de repente desolação que 
não poderás conhecer." 

Isaías 47:1-11

E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: 
»Se alguém adorar a besta, e a sua imagem, e receber o sinal na 

sua testa, ou na sua mão,
também este beberá do vinho da ira de Elohim / Deus, que se 

deitou, não misturado, no cálice da sua ira; e será atormentado 
com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro.«

Apocalipse 14:9-10

»Também f a rá s  uma  l âm ina  d e  ou ro  pu ro, 
e  n e l a  g r a va rá s  c omo  a s  g r a vu ra s  d e  s e l o s : 

SANTIDADE A  YAHWEH.«                
   Êxodo  28:36

Citação: 
Da palestra consistente em seis partes: "Ética Global - A Transformação 
Global - Lei Dominical", Nicola Taubert: 
"...Quando a ética (global) vir, todo mundo a aceitará, todas 
as nações, todas as religiões, em este sistema novo, em este 
ética: LUGAR NENHUM é para os MANDAMENTOS DO DEUS!!
...Quanta verdade nesta ética? Quanta? VERDADE NENHUMA!! 
... A Ética Global é uma cópia!
- [o editor: uma falsificação do original, diz o Sr. Taubert na sua 
palestra.]
Quanta verdade? Nenhuma verdade, pois eu mostrei que ela 
quer abolir os dez mandamentos!!" 
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Citação:

Martinho Lutero chamou a Igreja de Roma uma "caverna 
de ladrões" "estabelecido" por Satanás, em:
"Contra o Papado Romano, estabelecido pelo Diabo"
=> "Martinho Lutero D., Wittemberg, 1545 de Hans Lufft"

"O tradutor: google.de":

NOVUS ORDO SECLORUM - Nova Ordem Mundial - NWO

Objectivo da nova ordem mundial: A adoração de Satanás. 

Horário: A participação forçada a Eucaristia nas igrejas, 

no domingo.
(ver: Direitos Humanos)

"Die neue Weltordnung ist ein erneuter Versuch, den 
babylonischen Turm zu errichten und alle Völker im Abfall 
gegen Gott zu vereinen. Babel bedeutet Verwirrung, und es 
wird gesagt, dass die Könige dieser Erde mit Babylon Hurerei 
treiben werden (Offenbarung 17,2).
Jeder, der die Autorität des Bischofs von Rom akzeptiert, 
anerkennt damit den König von Babylon, egal, ob es sich nun 
um ein staatliches oder religiöses System handelt. So wird 
man Babylon untertan, anstatt Gott die Ehre zu geben. Die 
Entscheidung liegt bei jedem Einzelnen."
from: „Auf die Wahrheit kommt es an – dem Labyrinth des Irrtums 
entkommen“ - englischer Originaltitel: "Truth Matters – Escaping the 
Labyrinth of Error“ von Walter J. Veith, Amazing Discoveries Charitable 
Foundation, p. 227            

~              
"O tradutor: google.de":
Citações:
A partir dos seis palestra parte: "Ética global:  'Caritas in Veritate', 
e o amor pela verdade: A nova ordem mundial e do ataque ao Dez 
Mandamentos", Nicola Taubert:

"O que a nova ética global trazer em relação à 
legislação futura?"
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"O tradutor: google.de":
O Papa João Paulo II. citado em: NetZeitung.de, 1 de Janeiro de 2004:
"... Ele reivindicou uma nova ordem mundial internacional, que 
desenvolve soluções adequadas para os problemas de hoje. Isso 
tinha que ser feito sobre a fundação das Nações Unidas* ...!"

"O tradutor: google.de":
Citação: 
Tagesanzeiger, 7 de Julho de 2009, sobre a "Caritas in Veritate" - "Contra 
a crise finacial: Papa Bento afirma um governo mundial": 
"... Desesperadamente a presença de uma verdadeira autoridade 
política-mundo, como o meu predecessor, o beato Papa João XXIII., 
já abordada." 

"O tradutor: google.de":
Citação:
'New mandamentos para um mundo melhor', 
Ex-chanceler alemão Helmut Schmidt (membro do Grupo Bilderberg, etc.), 
21 de Janeiro de 2011:  
http://www.derwesten.de/nachrichten/politik/Neue-Gebote-fuer-eine-
bessere-Welt... 
"Com um forte apelo aos ex-colegas ministeriais de todo o mundo 
leva o ex-chanceler alemão, um suporte para a explicação geral dos 
deveres humanos. O objetivo é a moral em todo o mundo, uma 
cultura global de responsabilidade. Lado os direitos humanos 
devem ser também deveres humanos em forma."
Moral em todo o mundo: Deveres => Leis => Novas leis! 
(Moral: isso tem a ver com convicções pessoais)

==> "... De volta na Idade Média ou o 'Império Romano'" 
==> "... Domínio mundial - potência mundial ~ ditadura 

mundial!" 
==> "... Fraternidade das nações: a unidade, a unidade!"

==> "... A idade da razão!"

"O tradutor: google.de":
Citação: 
Iniciativa das Religiões Unidas, Patrick Nikisch, fé, sabedoria 
compartilhada e Lei Internacional - Religião e Direito: Integração nossas 
tradições sabedoria em Direito / Lei Internacional.
" A consultoria de cerca de sessenta professores de religião, juristas 
e pensadores líderes e políticos sobre a fé assunto ocorreu em Kuala 

Declarações oficiais do clero



2038 2039

Lumpur a partir de 3 Outubro - 7 Outubro de 2010."
Elaboração de um documento a partir desta reunião:
'O objetivo deste trabalho é a elaboração e discussão 
sobre, como a sabedoria das religiões e tradições podem 
ser integrados no direito internacional!'

" A Global PLANO DE ACÇÃO ... deve definir uma ética comum e 
desenvolver propostas como este objetivo pode ser melhor integrados 
no trabalho das Nações Unidas, incluindo os seus diferentes órgãos 
e outras instituições globais e locais internacionais e instituições 
jurídicas relevantes, como tribunais. Quanto ao consultoria que 
representa ... a idéia de uma ética global universalmente 
aceites."

Nicola Taubert: "... podemos ler a partir dos papéis dessas 
organizações que esta ética global é de cerca de sobre 
um plano internacional para lançar as semelhanças em 
um molde jurídica para todas as nações têm a observá-lo 
obrigatório .... isso significa?: temos de levar em conta que, 
no futuro próximo 'sob o pretexto de salvar o mundo e salvar 
a humanidade contra o terror ... contra al tipos de perigos', 
que aceitamos alguma coisa, engolir uma pílula, que pode 
ter repercussões ruins sobre a liberdade religiosa de todos 
os seres humanos seres!!"

"O 'Plano de Ação Global' ... inclui programas ... para o fortalecimento 
do papel dos valores e normas em nossa tradição filosófica 
nas Nações Unidas e de outras organizações, bem como campanhas 
para a constituição do esclarecimento do ser humano deveres e 
responsabilidade como a política final a nível internacional."

Nicola Taubert: " Algo grande está previsto aqui: a consistente, 
judicial, legalmente codex, que será obrigatória para todos os 
seres humanos na terra, para todas as democracias, para todas as 
formas políticas.
E não se esqueça: "Iniciativa das Religiões Unidas" não é uma 
organização política, mas uma organização motivada religiosa."

 
"O tradutor: google.de":
Citação: 
Nações Unidas-Alto comissário Mary Robinson, 2009. weltethos.org/09-
chronik/...
"... Que nós não precisamos de novas declarações e compromissos. 
Tudo já está formulada e passaram. O que nós precisamos é 
muito mais prosaica: Realização, realização e mais uma realização 
do tempo!"
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Nicola Taubert: "Ouvi estas citações na imprensa, ouve no 
noticiário da noite como essas pessoas importantes dizer 
com essa expressão: "Tudo já está formulado! Tudo já está 
escrito!" O que ela diz que precisamos "Realização" - Mas há 
um obstáculo dentro. Ele não funciona! Não se pode partir 
do um dia para o outro perceber os papéis, quando as nações 
individuais viver algo que eles praticam há séculos na sua 
cultura, ou seja? LIBERDADE, LIBERDADE RELIGIOSA! 
Para dizer: 'Eu tenho fé.'

"O tradutor: google.de":
Citação:
Papa Bento XVI., "Caritas in Veritate", artigo 34:
"... Para superar todos os limites significa tornar-se uma verdadeira 
comunidade universal: Unidade da humanidade, uma 
comunidade fraterna para além de qualquer tipo de limite."

Nicola Taubert: "A irmandade de todas as nações, é sobre a 
família! Trata-se de fraternidade! ... Você pode ouvir as palavras 
em uma única citação? Que você pode ouvir o que se deve vencer 
no mundo futuro (poder secular)? - Tudo o que delimita!!" 

"O tradutor: google.de":
Citação: 
Vaticanum II,  Constituição Pastoral "Gaudium et Spes", trecho 42:
" Porque ela (a igreja) ainda em virtude de sua mensagem ... 
não está vinculada a nenhuma forma especial de cultura humana 
e qualquer sistema político, econômico ou social especial, a igreja 
pode, em virtude de sua universalidade, construir um vínculo 
muito forte entre as diferentes comunidades humanas e nações. 
Eles (nações, comunidades) só precisa colocar sua confiança 
nele (a igreja) e honestamente julgar ela (a igreja) o verdadeiro 
cumprimento da sua mensagem."

Nicola Taubert: "Afirma-se: A igreja é o único instrumento que 
abrangente, comprehencife on - porque ele não é obrigado a 
política, cultural ou a outros tipos de normas, lê este artigo, é 
a igreja o único instrumento, que pode tornar possível que este 
vínculo muito forte entre as nações (isto significa: política) e da 
igreja (isto significa: religiosa) e de outras culturas: a de que 
ele é o único que pode obrigado isso - a única coisa que deve 
acontecer para que ele possa ser. implementado, o vínculo de 
fraternidade pode ser fechado, é: VOCÊ DEVE CONFIAR 
EM NÓS E VOCÊ DEVE DAR - NOS O ESPAÇO, para 
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que possamos fazê-lo! ... Quem pode colete a liberdade da 
igreja, essa fraternidade, este vínculo da unidade, quando o seu 
sobre a nação e cultura, em outras palavras unidades políticas, 
que podem adjudge este direito para a igreja de hoje? ... Uma 
organização! Das Nações Unidas!!
Com o que este vínculo ser encerrado nesta nova ética mundial? 
Com o quê? Entre nação e religião, com o que este vínculo ser 
fechado? ... ATRAVÉS DE LEIS!!

"O tradutor: google.de":
Citação: 
Vaticanum II, Constituição Pastoral "Gaudium et Spes", trecho 84:
"Assim ela (Igreja Católica) paga, em virtude de sua mensagem 
divina, ou seja, o conhecimento da lei moral divina e natural, 
em toda parte uma importante função para a consolidação da paz 
e da criação de uma base sólida para a comunidade fraterna 
entre as pessoas e nações."

"O tradutor: google.de":
Citação: 
ZENIT o mundo visto de Roma, 'Comissão trabalha sobre a nova 
compreensão da lei moral', 1 de Dezembro de 2008, reunido em Roma 
"A reunião plenária da Comissão Teológica Internacional ... o centro 
do palco ... ocupa a lei moral natural .... procura de uma ética 
universal, uma nova visão sobre a lei moral natural." 

"O tradutor: google.de":
Citação: 
Vaticanum II, Constituição Pastoral "Gaudium et Spes", trecho 84:
" Na constituição pastoral Gaudium et spes disse que os Padres 
do Concílio. > É quase unânime a opinião dos fiéis e não-fiéis 
que tudo na terra é atribuir aos seres humanos como seu centro e 
pico <.  Portanto é a grande força , dedicada ao desenvolvimento, o 
humanismo cristão."

Nicola Taubert: "O que será a referência para a nova lei moral é? O 
SER HUMANO, O HOMEM! "

"O tradutor: google.de":
Citação: 
Papa Bento XVI., "Caritas in Veritate", capítulo 6, artigo 78, pp. 69-70:
"
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Só se nós, como indivíduo e como sociedade, estão conscientes 
da vocação, que nós, como seus filhos são membros da família 
de Deus, vamos também ser capaz de criar uma nova forma 
de pensar* e desenvolver novas forças na linha do dever em 
relação a um humanismo real e holística."
* Transformação

Nicola Taubert: "É uma idéia humanista, ... mentalidade maçónico, 
afetada pela revolução francesa, ... Isso significa que muitas 
pessoas não sabem mais o que esta nova ética mundial, o que 
representa um novo direito internacional para o comportamento, 
posta em vigor pelo igreja e certificada pela Organização das 
Nações Unidas, está em causa." 

"O tradutor: google.de":
Citação: 
Georgia Guia Stones, Elberton County, 1980/03/22
"...
- Preservar a espécie humana em equilíbrio com a natureza sob  
  500.000.000 pessoas. 
- Una espécie humana através de uma nova linguagem animada 
- Regular fé, tradição e tudo mais com a razão equilibrada. 
- Proteja os seres humanos e as nações com leis justas e tribunais. 
- Que cada nação ser governada interno e decidir disputas externas
   em uma quadra mundo.
- Realizar uma equação entre os direitos pessoais e sociais 
   deveres."

Nicola Taubert: " Este memorial foi erguido pelo governo e promovido 
por um patrocinador desconhecido.
...  nova linguagem: Assim, entende-se que todo mundo pensa o mesmo! 
... Unir a humanidade sob uma nova consciência, uma consciência 
comum, para que todos possam falar a mesma. Deixa-se um com o 
outro ...
É por isso que ontem mostrou um clipe de vídeo de todas as pessoas 
importantes do mundo dizendo alguma coisa? Paz e segurança, paz e 
segurança! 

E Paulo disse 2,000 mil anos (1 Tes. 5:3):   »Pois que, quando 
disserem: Há PAZ e SEGURANÇA, então lhes sobrevirá 
repentina destruição, como as dores de parto àquela que está 
grávida, e de modo nenhum escaparão!«
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"O tradutor: google.de":
Citação: 
Georgia Guide Book, 1980/03/22:
"É presumível, que a humanidade tem agora o conhecimento 
necessário à sua disposição, para estabelecer uma efetiva-governo 
mundial .... A próxima crise pode trazer a humanidade para aceitar um 
sistema de lei mundialmente ... ."

Nicola Taubert: " O editor deste livro é conhecido pelo nome ... que o 
homem (a editora do livro), que leva este nome, é um maçom de alto 
grau."

"O tradutor: google.de":
Citação: 
Joe H. Fendley, Guia Georgia Livro, 1980/03/22:
"Para preservar as nossas ideias, temos erguido um monumento. 
Esperamos ... que através de sua aparência de repouso irá contribuir 
para acelerar o processo de alcançar a próxima era da razão."

Deuteronômio 6:24:

» E YAHWEH nos ordenou que cumpríssemos todos estes 
estatutos, que temêssemos a YAHWEH nosso Elohim / Deus, 

para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no 
dia de hoje.«

"O tradutor: google.de":
Citação: 
Papa Bento XVI., "Caritas in Veritate", capítulo 6, p. 119:
"O amor de Deus [Cáritas] nos chama para desembarcar de 
cada coisa de que confina ... isso nos fortalece para continuar 
trabalhando na busca de bem comum."

Nicola Taubert: "Humanismo: É sobre o bem-estar da humanidade.
Para resumir:
1. A ética do mundo e, assim, transformou a maneira de pensar 
requer a superação de absolutos (delimitação) reivindicações 
de verdade e, assim, cria o pressuposto para a liberdade no 
mundo das religiões.
2. Nós só podemos encontrar estes absolutos (delimitação) 
reivindicações de verdade na palavra de Deus. Para ser 
mais preciso, na pessoa de Jesus Cristo [Editor: Yahshua 
o Messias], os seus mandamentos e os seus seguidores 
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(seu povo)."

"O tradutor: google.de":
Citação: 
Papa Bento XVI., "Caritas in Veritate", artigo 55:
" Além disso, uma certa propagação de formas religiosas por grupos 
menores ... podem ser fatores de dissipação. Um possível efeito 
negativo do processo de globalização é a tendência ... a 
nutrir formas de 'religiões', que vai alienar os homens entre 
si ..."

Editor: "... as pessoas afetadas irá tornar-se incontrolável: no 
sentido mental (porque se revogada a partir do espiritual e do 
alcance espírita do poder de Roma)."

"O tradutor: google.de":
Citação: 
Papa Bento XVI., em frente à Assembléia Geral da ONU em 18 de Abril 
de 2008, NY:
"... A fim de que a Igreja Católica Romana contribui na faixa de ética 
e moral de acordo com as diretrizes do direito / lei internacional, 
... para definir uma justiça internacional e para invocar, de que 
vivemos em um tempo em que um pequeno grupo de pessoas 
independentes As [Editor: Martinho Lutero] ameaçam a unidade 
do mundo e a única maneira de enfrentar este problema é ..., para 
criar uma justiça (a lei) para ordenar toda a sociedade nesse 
sentido e vem incentivar a paz ea boa vontade no mundo inteiro."

Editor: " Não seria Marx também abraçar estas declarações? - O 
caminho para a ditadura incentiva essa 'paz e boa vontade', mas 
apenas para um pequeno grupo de elite - e não para toda a espécie 
humana."

"O tradutor: google.de":
Citação: 
Papa Bento XVI., "Caritas in Veritate", artigo 55:
" A liberdade religiosa não significa apatia religiosa e não implica 
que todas as religiões são iguais. A diferenciação em relação 
à contribuição das culturas e das religiões para a construção 
de comunidades sociais e do respeito do bem-estar puplic é 
especialmente necessário para aqueles que praticar o poder 
político. Tal diferenciação deve basear-se no critério de amor (para 
o bem-estar puplic / verdadeiro humanismo) e da verdade ("divino" 
e "lei moral natural") ... “
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Nicola Taubert:  "Todas as religiões, que não pagam dívidas para a 
construção do bem-estar puplic, o que ele faz retórica ELE faz um 
apelo para a nações forças políticas e diz:? Por favor, preste atenção 
a todas as religiões, que não estão dispostos a pagar a sua 
dívidas para o bem-estar puplic! Isso é o que ele entende por AMOR 
e de VERDADE! …
Tal diferenciação deve basear-se no critério do amor e da verdade. 
Caritas in veritates. Mas o que ele quer dizer consecutivo para o papel? 
O amor ... para quê? Para Deus?? Não, o amor pelo bem-estar puplic. 
Esse é o humanismo! O amor ao esence do que se trata, o bem-estar 
da humanidade. Humanismo: A humanidade no centro de tudo! Isso 
significa que o amor pelo bem-estar puplic, o humanismo ea verdade. 
O que ele quer dizer com verdade? Ele quer dizer que a lei moral.“
Editor: "... De volta para a Idade Média escuros, ao tempo em que 
o Estado, a igreja e os bancos foram apertado entrelaçados. A 
igreja trouxe os biblistas, que honra o Deus do céu, sobre 
a estaca ou outras opções de execução por meio do poder 
político. Que questiona as doutrinas da igreja, que os revela 
como mentiras espíritas e mitos foi condenado como herege: 
precisamente porque decidiu ser sujeitos à autoridade da 
Sagrada Escritura - o Deus vivo - tem essas pessoas NÃO 
fosse um assunto para a igreja secular, o poder secular!! - 
O apóstolo Pedro e os outros apóstolos em Atos dos  
Apóstolos 5:29 dizer muito claramente: »Mais importa 
obedecer a Deus /  YAHWEH do que aos homens / 
pessoas!!«"

Yahshua: 

» E por que me chamais, 'Mestre, Mestre / Senhor, 
Senhor!' e não fazeis o que eu digo?«  

Luke 6:46

"O tradutor: google.de":
Citação: 
Papa Bento XVI., "Caritas in Veritate":
"... A necessidade de uma penetração de uma sociedade com 
valores cristãos*."

Nicola Taubert: " * - As leis do segundo comprimido (Editor: 
5a-10o mandamento da lei inalterado na Bíblia no Livro de 
Êxodo 20) e uma tolerância contrária às Escrituras."
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"O tradutor: google.de":
Citação: 
Papa Bento XVI., "Caritas in Veritate", artigo 55:
" Se nós ... viver o amor (para o bem-estar puplic / "verdadeiro 
humanismo") na verdade ("divino" e "lei moral natural"), vamos 
perceber que o acordo com os valores do cristianismo 
(transformado) não é apenas um útil, mas também um elemento 
indispensável na construção de uma boa sociedade e um real, o 
desenvolvimento holístico da humanidade."

Papa João Paulo II, Audiência geral, 09 de novembro de 1998, em Roma: 
" Que o espírito da verdade (Veritate) e o amor (Caritas), ... levam-
nos juntamente com os seguidores de todas as religiões no 
caminho da paz e da fraternidade!"

Lucas 8:21   Mas, respondendo ele [Yahshua], disse-lhes: 

»MINHA MÃE E MEUS IRMÃOS SÃO AQUELES
QUE OUVEM 

A PALAVRA DE YAHWEH E A EXECUTAM.«

João 14:6   Disse-lhe Yahshua: 

»EU SOU O CAMINHO, E A VERDADE E A VIDA: 
NINGUÉM VEM AO PAI, SENÃO POR MIM.«

João 17:17   »SANTIFICA-OS NA TUA VERDADE: 
A TUA PALAVRA É A VERDADE.«

"O tradutor: google.de":
Citação: 
Papa Bento XVI., "Caritas in Veritate", prefácio, artigo 2:
"Não é hoje em dia de pouca importância em um ambiente social 
e cultural que a verdade é relativizada e muitas vezes é espírito 
indiferente e recusar-se a ele."
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De tudo o que se tem ouvido, o fim é: 

»Teme a YAHWEH, e guarda os seus mandamentos;
porque isto é o dever de todo o homem.«

Eclesiastes 12:13   

Mateus 5:17   »Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas: 
não vim ab-rogar, mas cumprir.«

João 15:10   » Se guardardes os meus mandamentos, 
permanecereis no meu amor; do mesmo modo 

que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, 
e permaneço no seu amor.« 

Salmo 119:165   »Muita paz têm os que amam a tua lei, 
       e para eles não há tropeço.«

João 18:37   Disse-lhe, pois, Pilatos: 
»Logo tu és rei?« 

Yahshua respondeu: 
»Tu dizes que eu sou rei. 

Eu para isso nasci, 
e para isso vim ao mundo, 

a fim de dar testemunho da verdade. 
Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz.«

1 João 2:3+4   »E nisto sabemos que o conhecemos: se 
guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz: "Eu 

conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e 
nele não está a verdade."«
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Citação: 
Michael Schmidt-Salomon, Manifest des evolutionieren Humanismus, 
Plädoyer für eine zeitgemäße Leitkultur, Aschaffenburg 2005:
"Aproveite sua vida, porque você tem mais provável que apenas 
este único! Dedicar sua vida a uma "causa maior", se parte das 
tradições daqueles que querem fazer do mundo um melhor lugar 
habitável!"

Respondeu Yahshua:  
»O meu reino não é deste mundo.«

João 18:36a  

"O tradutor: google.de":
Citações da palestra "The New World Order - A Nova Ordem Mundial" 
pelo Prof Walter J. Veith, África do Sul, Palestra aprox. no ano de 2000 e 
2004: 

1. “A igreja é necessariamente intolerante. É tolerado heresia sempre 
que tinha, mas ele odeia e usa toda a sua energia para destruí-la.”
(‘Isto ainda se aplica hoje - Walter Veith) 
2. “Se os católicos nunca ganhar uma clara maioria neste país, então 
será o fim da liberdade religiosa. Isto é o que nossos inimigos dizem 
e também é o que nós acreditamos.”
(The Shepherd of the Valley, jornal oficial do Bispo de St. Louis, 
23 de Novembro de 1851.) 
3. “Nenhum homem tem o direito de escolher sua religião.”
(New York Freeman, jornal oficial do Bispo Hughes, 26 de Janeiro, 1852.)   

4. “A igreja vai e não pode aceitar Liberdade ou até mesmo aprová-lo 
-. No sentido protestante da liberdade.”  
(Catholic World, em Abril de 1870.)
5.  “A Igreja Católica é o meio ea forma através da qual a vontade de 
Deus é expressa. Mesmo que o Estado tem os seus direitos, tem-los 
só porque e com a permissão do maior poder e este poder só pode 
ser revelado através da Igreja.” 
(Catholic World, July, 1870.)

6. “O protestantismo não tem direitos e nunca terá qualquer, onde o 
catolicismo tem triunfado.” 
(Catholic / Católica Review, Junho de 1875.)  
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Albert G. Mackey, maçom de Grau 33 e General Grande Sumo Sacerdote 
do Royal-Arch-Freemansonry 1859-1865 nos EUA, afirma em seu trabalho 
normal "The Encyclopedia of Freemansonry" que o Sumo Sacerdote 
do Real Arco-oficialmente usa o éfode. 

O Papa Paulo VI usar o Ephod! Imagem em:

Osservatore Romano, 19 de Outubro de 1973 e 1 de Fevereiro de 
October de 1974: 

“Paulo VI usando Ephod.”

Estátua de João Paulo II em frente à Basílica de Guadalupe:
"Base = 2,22 m + Figura = 4,44 m ==>> Soma = 6,66 m.“

Grupo imagem: João Paulo II com a B'nai B'rith [maçonaria] 
(22 de Março de 1984). 
Grupo imagem: João Paulo II com a Comissão Trilateral 
(18 de Abril de 1983). 

Outra foto com João Paulo II e do "Instituto de Ciência do homem", que 
tem associação com B'nai B'rith e da Comissão Trilateral (Bilderberger 
[maçonaria]). 

Manchete do 'San Francisco Chronicle' (3 de Maio de 1991):

“PAPA PEDE UMA NOVA ORDEM MUNDIAL” 

e

CNN: quinta-feira 1 de Janeiro de 2004:

"O Papa João Paulo II apela a uma nova ordem mundial"

~

Apocalipse 13:1   »E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi 
subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres, 
e sobre os seus chifres dez diademas, e sobre as suas cabeças 

um nome de blasfêmia.«
"O tradutor: google.de":
Citação:

O reformador Wesley comenta:

“Esta besta é o papado romano, como ele veio à tona nos últimos 
600 anos e agora fica e vai ficar por algum tempo. Este texto 
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adequado a ele e nenhuma outra força na Terra, todos os pontos 
e detalhes, como você pode ver claramente a partir das seguintes 
afirmações ... Esta besta é um poder clerical-secular, em contraste 
com o reino de Cristo. Um poder que não é apenas clerical ou 
eclesiástica, nem é simplesmente secular e político, mas uma mistura 
de ambos ... A besta tem uma relação estreita com a cidade de 
Roma ... " 

"… Isso fica claro no capítulo 17. A besta existe atualmente. Isso 
não é história, porque Roma atualmente existe e pela primeira vez 
após a destruição de Roma será a besta ser jogado no mar de fogo ... 
Portanto, qualquer que seja, existe agora . besta é o papado romano 
Isso fica claro no terceiro e quarto declaração (a besta tem uma 
estreita relação com a cidade de Roma, a besta existe presentemente.) 
é por isso que:. há ou outro poder, que tem um mesmo relação mais 
próxima com a cidade, ou a besta é o papa.”
a partir da palestra “STORM from the north – harvesting the storm / 
TEMPESTADE do norte - colhendo a tempestade” pelo Prof. Dr. Walter 
J. Veith

"O tradutor: google.de":
Citação: 
"Chamadas Vatikan para superintendência econômica global“ por 
Elisabetta Povoledo, publicar em 24 de Outubro de 2011, em: 
"The New York Times“  [www.nytimes.com: 2011/10/25]:

CIDADE DO VATICANO – " O Vaticano chamou nesta segunda-feira 
para uma revisão dos sistemas financeiros do mundo, e mais uma vez 
propôs a criação de uma autoridade supranacional para supervisionar 
a economia global, chamando-o necessário para trazer os princípios 
mais democráticos e éticos de um mercado enlouquecido ...
Em um relatório divulgado pelo Conselho Pontifício Justiça e Paz, o 
Vaticano argumentou que "a política - que é responsável pelo bem 
comum" deve ser dada primazia sobre a economia e as finanças, e que as 
instituições existentes, como o Fundo Monetário Internacional não tinha 
sido responder adequadamente aos problemas econômicos globais. 
O documento surge da preocupação da Igreja Católica Romana sobre a 
instabilidade econômica e ampliação da desigualdade de renda e riqueza 
em todo o mundo, as questões que transcendem o poder dos governos 
nacionais para resolver por conta própria ... "

"O tradutor: google.de":
Citação:
Quem é o poder por trás do poder?
"Há apenas um poder que tem seus dentes em todos os lugares e 
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pode exercer o controle, colocando a sua milícia secreta em lugares 
estratégicos, e conduzir o front-organização a partir de dentro. Este 
poder é o papado, e os seus agentes mais influentes (juntamente com 
os numerosos outros papal ordens) são os Cavaleiros de Malta, os 
Jesuítas ea Opus Dei. Juntos, eles praticamente controlam todas as 
outras sociedades secretas, cada instituição política ou militar, e os 
pensadores políticos à frente do novo governo mundial, como o CFR, 
a Comissão Trilateral, Bilderberger e muitos mais."
da palestra alemão “STORM from the north – harvesting the storm / 
TEMPESTADE do norte - colhendo a tempestade"” by Prof. Dr. Walter 
J. Veith

Citação:
"Es ist gut, dass die Bürger der Nation unser Banken- und 
Währungssystem nicht verstehen. Denn ich glaube, wenn 
sie es verstünden, würde es noch vor morgen früh eine 
Revolution geben.“
from: Henry Ford, automotive producer, manufacturer

Citação:
"Für lange Zeit dachte ich, dass Francis D. Roosevelt viele Gedanken 
und Ideen entwickelt hätte, die seine eigenen sind und diesem Land 
zum Besten dienen. Aber das tat er nicht. Die meisten seiner Gedanken 
waren für ihn sorgfältig durch die Council of Foreign Relations-One 
World Money Group vorgegeben worden.“
from: Curtis Dall, son-in-law of F. D. Roosevelt, finance broker and 
Vizepräsidentschaftskandidat – from: "Amerikas Kriegspolitik – 
Roosevelt und seine Hintermänner“, 1972

Citação:
"The Council on Foreign Relations (CFR) der USA ist ein 
amerikanisches Studienzentrum zu außenpolitischen Themen mit 
Sitz in New York.“
from: http://de.wikipedia.org/wiki/Council_on_Foreign_Relations

Citação:
"Die Vereinten Nationen sind einfach ein weitreichender 
internationaler Bankenapparat. Gegründet für den Profit einer 
kleinen, aber mächtigen Gruppe von 'Eine-Welt' Revolutionären, die 
hungrig sind nach Profit und Macht.“
"Die Führer der Weltregierung und ihre nahestehenden 
Bankiers haben nur die volle Kontrolle über das Geld und die 
Kreditmaschinerie der Vereinigten Staaten. Und dies durch die 
Installierung der privaten Federal Reserve Bank.“
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from: Curtis Dall, son-in-law of F. D. Roosevelt, finance broker – 
from: "F. D. R. - My exploited Father-in-law“, 1972

Citação:
"Das Federal Reserve System, … ist das Zentralbank-System 
der Vereinigten Staaten. Es besteht aus dem Board of Governors, 
zwölf regionalen Federal Reserve Banks und einer Vielzahl von 
Mitgliedsbanken und anderen Institutionen. Da die Mitgliedsbanken 
gleichzeitig die Eigentümer der Federal Reserve sind, … ist das 
Federal Reserve System privat strukturiert.“
from: http://de.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System

"O tradutor: google.de":
Citação:

"O governo deve criar, emitir e distribuir todo o dinheiro. 
Criação e emissão de moeda é prerrogativa suprema do 

governo e sua maior oportunidade criativa. 
Adotando esses princípios irá salvar as orações fiscais 

imensas somas de interesse e dinheiro deixará de ser o mestre 
e tornar-se o servo da humanidade.“

Abraham Lincoln

Citação:
"Das Ziel dieser Finanzleute ist die Kontrolle über die Welt – durch 
nicht rückzahlbare Verschuldung.“
from: Henry Ford, automotive producer, manufacturer

Citação:
"Die eigentliche Wahrheit im Kern der Sache ist, wie Sie und ich 
wissen, dass die Regierung schon seit der Zeit von Andrew Jackson* 
weitgehend den Finanziers gehört.“   (* 7th president 1829)
from: Franklin Delano Roosevelt, 32th president, in a letter to Colonel 
Mandell House, 21st November 1933.“

Citação:
"Die Trilaterale Kommission ist dazu bestimmt, dass sie als 
Vehikel für die Festigung multinationaler Interessen der Banken- 
und Geschäftswelt dient. Sie ergreift die Kontrolle der politischen 
Regierung der Vereinigten Staaten. Sie (TK) werden die Zukunft 
beherrschen.“
from: Barry Goldwater, U.S. senator, in his book: "With No Apologies.“
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Citação:
"Die Trilaterale Kommission (TK) wurde 1973 auf Betreiben von 
David Rockefeller gegründet. Sie ist eine Gesellschaft mit über 
300 Mitgliedern aus Europa, Nordamerika und Japan mit dem Ziel, 
die Zusammenarbeit dieser Regionen zu verbessern. Die großen 
Wirtschaftsblöcke USA/Nordamerika, Europa (EU) und Japan 
werden in der internationalen politischen Ökonomie auch als Triade 
bezeichnet.“
from: http://de.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System

Citação:
"Die Mächte des Finanz-Kapitalismus haben ein noch weiter 
reichendes Ziel! Nichts Geringeres als die Erschaffung eines 
weltweit überwachten Finanzsystems in privaten Händen, 
das in der Lage ist, das politische System in jedem Land und die 
gesamte Wirtschaft weltweit zu beherrschen.“
from: Professor Caroll Quigley in his book: "Tragedy and Hope“, 1966

Citação:
„Wir sind an der Grenze einer globalen Transformation. Alles was 
wir brauchen, ist eine entsprechend große Krise und die Nationen 
werden die Neue Weltordnung akzeptieren.“
from: David Rockefeller, banker, founder member of Bilderberger Group
http://cantontruth.blogspot.com/2007_12_01_archive.html

Citação: 
„Wir werden eine Weltregierung haben, ob Sie es wollen oder nicht 
… - sei es durch Unterwerfung oder Zustimmung.“
from: James P. Warburg, Rothschild banker and president of Standard Oil 
to the U.S. Senate Committee on Foreign Relations, 17. Feb. 1950.

Quotes from the german lecture: "Die Neue Weltordnung - New World 
Order," Nicola Taubert, third lecture on DVD, amazing-discoveries.org  

Citação:
"Was haben die EU und die Jesuiten miteinander zu tun? Und wie 
passen die Bilderberger mit ins Bild? Die nachfolgenden Informationen 
sind ein Bruchteil derer, die ich dem Buch 'Drahtzieher der Macht' 
entnommen. Der Autor, Gerhard Wisnewski, Politikwissenschaftler 
und freier Jornalist hat im Anhang, wie auch im Buch an sich, 
bemerkenswert viele Bezugsquellen benannt ...
Und so gründete er 1946 gemeinsam mit dem belgischen 
Premierminister Paul van Zeeland die "European League for 
Economic Cooperation" (ELEC). Generalsekretär war der Jesuit 
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Joseph Hieronim Retinger. Damit dürfte er der wahre Gründer der 
EU sein und hatte die gleichen Ziele, wie die USA. Ein Europa ohne 
Grenzen. ..."

"... In Amerika bastelte daran das "American Committee for  United 
Europe" (ACUE). Hauptsächlich finanziert aus der Rockerfeller-Stiftung. 
Jener Stiftung, aus der die Bilderberger entstanden und finanziert 
werden sollen. - Rockefeller, scheint also neben der Gründung 
der EU auch maßgeblich an der Gründung der Bilderberger 
Teil gehabt zu haben. Doch wer könnte der Strippenzieher 
der Bilderberger sein? Jener Mann, der ein Freund von 
Rockefeller und fast allen anderen Gründungsmitgliedern 
der Bilderberger war? Joseph Hieronim Retinger? Jesuit."
from: www.adiko.eu/tagebuch/article-1269820030.html
from the german lecture: “STORM from the north – harvesting the 
storm” by Prof. Dr. Walter J. Veith

"O tradutor: google.de":
Quotes:

CIA
"Quem formou a CIA? Era um Cavaleiro Católica de Malta, William 
"Wild Bill" Donovan. Ele foi considerado o "pai da CIA", ele também 
foi o ex-chefe da OSS (Office of Strategic Services), antes ele era 
usado para criar a CIA."

FBI
"Quem formou o FBI? Foi uma poderosa Igreja Romana, que também 
foi um Cavaleiro de Malta e curador da Universidade Católica da 
América. Charles Joseph Bonaparte."
a partir de: spirituallysmart.com/pics.htm

"Há uma grande quantidade de especulação conspiratória sobre 
essas sociedades secretas, onde a verdade ea mentira se misturam 
em homogeneidade e isso combina os poderes nos bastidores. Eles 
se escondem por trás dos rostos conhecidos e usá-los como uma 
máscara para esconder a sua verdadeira agenda. Quanto mais variou 
a especulações de que o melhor para eles, pois eles podem, em 
seguida, jogá-los todos para a categoria de "teoria da conspiração" e 
marginalizar todos os adversários."
da palestra: “REPAIRING THE BREACH – Reaping the WHIRLWIND / 
reparar o QUEBRA - Colhendo o turbilhão” pelo Prof. Dr. Walter J. Veith
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"O tradutor: google.de":
Citação:
"Middle East Ferments / Fermentos Oriente Médio “, Louis F. Were:
“Mas hoje, por mais impossível que possa parecer, muitos pregadores 
protestantes proclamar, que as interpretações proféticas que foram 
inspirados por Deus, que os reformadores havia proposto de forma 
tão convincente e, assim, foram a fortaleza dos grandes reformadores 
protestantes, estão errados e que portanto, a espinha dorsal, a 
fundação da reforma envio por Deus, foi uma interpretação errada 
da Bíblia! Como se chegou a essa transição? A resposta não é, de 
forma incerta: Os Jesuítas.” 

Orden de los Jesuítas

Citação:
"Em toda a cristandade o protestantismo estava ameaçado por 
formidáveis inimigos. Passados os primeiros triunfos da Reforma, 
Roma reuniu novas forças, esperando consolidar a sua destruição. 
Nessa época, foi criada a ordem dos jesuítas - o mais cruel, 
inescrúpuloso a poderoso de todos os campeões do papado. 
Desligados de quaisquer laços terrestres e interesses humanos, 
insensíveis às exigências das afeição natural, com a razão e a 
consciência totalmente silenciadas, não conheciam regras nem peia, 
senão daquelas da ordem e nenhum dever a não ser o de estender o 
seu poderio. 

 JESUITISMO.— Para una declaración referente a los orígenes, 
principios y fines de la "Sociedad de Jesús," cual lo declaran sus 
mismos miembros, véase la obra intitulada "Historia de la compañía 
de Jesús", por Cretinean-Goli, vertida del francés y publicada en 
Barcelona, en 1853, con aprobación del ordinario. En ella dice que "el 
que se ofrece espontáneamente a entrar en el noviciado debe al 
momento renunciar su voluntad propia, su familia y todo cuanto 
el hombre aprecia sobre la tierra," y a que las constituciones de 
la compañía hacen "de la obediencia más absoluta una palanca 
cuya acción incesante y universal ha debido preocupar a todos 
los políticos."—Tomo 1, cap. 2, págs. 25, 28. 
El mismo Ignacio de Loyola dice: "Que cada cual se convenza 
de que cuantos viven bajo el voto de obediencia deben dejarse 
llevar y dirigir por la divina Providencia y sus instrumentos, 
los superiores, tal cual si fueran cadáveres que se dejan llevar 
a cualquier parte y tratar de cualquier modo, o como el bastón 
que un anciano tiene en la mano y maneja como le da la gana." 
"Esta sumisión absoluta es ennoblecida por lo que la motiva, 
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y prosigue el fundador, debería ser pronta, alegre y constante; 
... el religioso obediente cumple gozoso con lo que le han 
encargado sus superiores para el bien común, seguro de que 
así corresponde verdaderamente a la voluntad divina." —
Regulae Societatis Jesu, Summarium, párrs. 33-36 (ed. de Roma, 
1607, págs. 12, 13).

O evangelho de Messias habilitara os seus adeptos a suportar o 
perigo e suportar, sem desfalecer, o sofrimento pelo frio, fome, fadiga 
e pobreza, a fim de suster a bandeira da verdade em face da tortura, 
do calabouço e da fogueira. Para combater estas forças, o jesuitismo 
inspirou os seus seguidores com um fanatismo que lhes possibilitava 
suportar semelhantes perígos e a opor ao poder da verdade todas as 
armas do engano. Para eles, não havia crime grande demais para se 
cometer, nem engano demasiado vil para se praticar, nem disfarce 
por demais difícil para se assumir. Votados à pobreza e à humildade 
perpétuas, era o eu elaborado objectivo assegurar fortunas e poder 
para dedicarem à destruição do protestantismo e o restabelecimento 
da supremacia papal.
Quando apareciam como membros da sua ordem, vestiam-se com 
o manto da santidade, visitando prisões e hospitais, assistindo 
os doentes e pobres, professando haver renunciado ao mundo e, 
portanto, exaltando o sagrado nome de Yahshua, que andou fazendo 
o bem. Mas sob esta irrepreensível aparência, ocultavam-se os 
mais criminosos e mortais propósitos. Era princípio fundamental da 
ordem que os fins justificam os meios. Por este código, a mentira, o 
roubo, o perjúrio, o assassínio não somente eram perdoáveis, mas 
recomendáveis, se servissem aos interesses da Igreja. Sob vários 
disfarces, os jesuítas abriam caminho aos gabinetes do Estado, 
subindo até aos conselheiros de reis e moldando a política das 
nações. Tornavam-se servos para agirem como espiões dos seus 
senhores. Fundavam colégios para os filhos dos príncipes e nobres, 
e escolas para o povo comum. Assim os filhos de pais protestantes 
eram impelidos à observância dos ritos papais. Toda a pompa a 
ostentação do culto romano eram executadas a fim de confundir a 
mente, deslumbrar e cativar a imaginação e, assim, a liberdade pela 
qual os pais haviam labutado e derramado o seu sangue, era traída 
pelos filhos. Os jesuítas espalharam-se rapidamente pela Europa 
e, aonde quer que fossem, eram seguidos de uma reavivamento do 
papismo.
A fim de lhes dar mais poder, foi promulgada uma bula restabelecendo 
a inquisição. Apesar da aversão geral com que era encarado, mesmo 
nos países católicos, este terrível tribunal foi novamente estabelecido 
pelos chefes papais, e atrocidades demasiado terríveis para serem 
expostas à luz do dia, foram repetidas nas masmorras secretas. Em 
muitos países, milhares e milhares da própria flor da nação, dos 
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mais puros e nobres, dos mais intelectuais e altamente educados, 
piedosos e devotados pastores, cidadãos diligentes e patrióticos, 
brilhantes sábios, artistas talentosos, habilidosos artífices, foram 
assassinados ou obrigados a fugir para outros países.
Tais foram os meios que Roma invocou para apagar a luz da Reforma, 
para arrancar dos homens a Bíblia e restabelecer a ignorância e a 
superstição da Idade Média. Mas sob a bênção de Deus e os esforços 
daqueles nobres homens, que Ele suscitara para suceder Lutero, o 
protestantismo não foi subvertido. A sua força não se deveu a favores 
ou armas dos príncipes. Os menores países, as mais humildes 
e menos poderosas nações, tornaram-se a sua fortaleza. Foi a 
pequena Genebra, diante de poderosos inimigos que maquinavam 
a sua destruição: foi a Holanda nas suas praias arenosas do mar do 
Norte, combatendo contra a tirania da Espanha, então o maior e mais 
abastado dos reinos; foi a gélida e estéril Suécia, que alcançaram 
vitórias em favor da Reforma."
O Grande Controvérsia / Conflito, pág. 144-145 (234-236)

"O tradutor: google.de":
Citação:
"With No Apologies“, Barry Goldwater / Stephen Shadegg, p. 299:
“Em seu livro, "With no Apologies", o ex-senador conservador Barry 
Goldwater está criticando o grupo de discussão como um "hábil, 
perseguição sistemática à soberania e à consolidação da política 
dos quatro da casa de força, dinheiro, intelecto e da igreja ... para 
estabelecer uma potência econômica mundial, que está acima dos 
governos políticos dos respectivos estados nacionais." 

"O tradutor: google.de":
Citação: 
Groombridge disse em 1851 dC.: 
"Isso pagãos altares de Roma, sacerdotes pagãos, vestuário pagãs, 
superstições pagãs e deuses pagãos em tantos séculos foram 
válidas como cristão, é um segredo profundo. E como secreta 
influência de Roma é! Apenas uma palavra, e não há escuta atenta. 
Nenhum lugar , sem terra, que não está sob a influência da igreja ... 
no gabinete de príncipes e ... nos pobres cottage. pode parlamentos 
aleijado, quebrar ou evitar leis, reinos despertar raça, discórdia entre 
as pessoas ... secreto são suas armas. Sua vocação é a fé, [mas] 
o poder de seu objetivo! ... Secreto são os seus passos. suas 
tentativas começar secretamente, e quão profundo ... agarrar suas 
intrigas."
a partir de: "The Gospel standard, or Feeble Christi's support / O padrão 
do Evangelho, ou Fraco apoio da Christi“, p.283 e seguint. páginas 
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"O tradutor: google.de":
Citação: 
Papa Bento XVI. em frente ao Bundestag alemão, Lower House (do 
Parlamento Federal alemão): 
“Em seu discurso, o que era esperado com a respiração suspensa, papa 
Benedikt XVI chamou a política de mais empenho pela justiça e pela  
paz. … 
Assim, eles admitem o papel, que dívidas junto à Santa Sé como parceira 
no seio da comunidade das nações e da comunidade de Estados. Fora da 
minha responsabilidade internacional, quero apresentar a vocês alguns 
dos meus pensamentos sobre os fundamentos do Estado de Direito  
liberal …  
Para o desenvolvimento do privilégio e para o desenvolvimento 
da humanidade que foi decisivo, que os teólogos cristãos estão 
contra a direita religiosa postulada no lado da filosofia estava, razão 
e natureza em sua união será recebido como fonte geralmente 
aplicáveis   de direito / lei para todos.” 
da palestra alemão: “STORM from the north – harvesting the storm / 
TEMPESTADE do norte - colhendo a tempestade”  pelo Prof. Dr. Walter 
J. Veith

»A vós também, que noutro tempo éreis estranhos, 
e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, 

agora contudo vos reconciliou.«
Colossenses 1:21

»E a paz de YAHWEH, que excede todo o entendimento, 
guardará os vossos corações e os vossos 

sentimentos em Messias Yahshua.«
Filipenses 4:7

»Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas 
sim poderosas em YAHWEH para destruição das fortalezas; 

Destruindo os conselhos, e toda a altivez que se levanta 
contra o conhecimento de YAHWEH, e levando cativo todo 

o entendimento à obediência do Messias.«
2 Coríntios 10:4+5
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"O tradutor: google.de":
Citação:
Declaração detalhada do Prof Dr. Walter J. Veith:
Ele também disse que a ONU na frente de todas essas pessoas: 
“Os direitos humanos consistem na razão e na natureza!” –  
A lei natural. … 
Nós temos que entender as leis naturais em termos católicos, e então 
nós também sabemos, o que o Papa disse. Porque "lei natural", é a 
principal base da filosofia da doutrina católica. 
A base principal, a doutrina política mais importante e jurisprudência 
no sistema católico, o que mais adiante deve ser uma jurisdição 
em todo o mundo. O papa disse que na frente da ONU, que estas 
coisas, eles devem ser a escala para a justiça secular, e pelos direitos 
humanos. E se você revidar, o que eles acreditam, então você deve ir 
para os professores e as pessoas que ensinam isso, o que significa 
"a razão ea natureza" na jurisdição do papado?!
O papado ou seja, ensina que o homem não está completamente caído. 
Contra o que a Bíblia ensina que o homem é totalmente caído em 
tudo. Que lá vive nada de bom em nós, e que nós não somos capazes 
de alcançar nada sem Cristo. Mas não é o papado. As reivindicações 
Papa, que, por meio dele, e ele diz que, literalmente, ... onde ele diz 
que sua razão pode decidir o que é certo, o que é apropriado, o que 
é lei. ...
A orientação da Bíblia não é a escala para o que é certo eo que é 
errado. Mas só a mente dele. E quando sua mente lhe diz que as 
escalas da Bíblia não pode ser usado universal. E por isso ele tem o 
direito de mudar a LEI DIVINA, e para oferecer sua PRÓPRIA LEI, com 
base em sua razão, para o mundo. 
E essa lei não é só para um grupo ou uma comunidade de fé, não!! 
Esta lei é para todos! - Ele diz. Todas as nações, todos os grupos, 
todas as religiões, porque não fazer a base sobre a escritura [Sagradas 
Escrituras], mas na base de sua razão. …
E então ele diz, porque esta cadeira, que ele tem, ... porque ele tem essa 
cadeira, ele tem essa posição elevada, o que lhe dá a oportunidade de 
compreender e transformar isso melhor, como qualquer outra pessoa 
neste planeta. Então, aqui temos a base de poder do sistema católico.
E estes professores de gravação, que esta lei natural da Igreja Católica 
é o maior presente ... para a humanidade. Este é o sistema, que dá 
a papa o poder de ditar moral. O que ele disse aqui [no Bundestag, 
câmara baixa (do Parlamento Federal alemão)]?
Ele disse: Se você faz as leis, então você vai fazê-los de acordo 
com a razão ea natureza do sistema, e esta é a minha ... 
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Com outras palavras:
                                   Você me pertence, você pertence a mim!!“
da palestra alemão: “STORM from the north – harvesting the storm /  
TEMPESTADE do norte - colhendo a tempestade” pelo Prof. Dr. Walter 
J. Veith, (ver também: amazing-discoveries.org)

"O tradutor: google.de":
Citação:
"Será que a União Europeia tem uma Expery data?" por Adrian Salbuchi 
para Russia Today
"Será que vamos em breve enfrentar o colapso do euro, não 
como um infeliz "acidente", mas como um mega processo 
planejado, que (juntamente com o hiperinflacionária US-
Dollar) deliberadamente fica trundled em um fracasso 
financeiro controlado, apenas para substituí-lo uma nova 
moeda global, que será redigido e administrado de algum 
tipo de futuro Banco Central World, em nome da, elite do 
poder mundial privado? O Vaticano continuamente bem-
informado parece esperar que, como é evidente a partir do 
recente apelo para reestruturação das instituições globais - 
um sinal claro de que os velhos que andam pelos corredores 
do Vaticano, novamente quer garantir seu lugar ao sol. ... 
… O fracasso financeiro controlado do euro [de quebrar em pedaços] 
eo dólar norte-americano [através da inflação], ao mesmo uma 
versão feita sob medida da "Primavera Árabe" para a Europa, os EUA 
e outros, que minam a soberania nacional sobre a planeta inteiro 
ainda mais, inspirada por uma série de guerras e propositadamente 
sustentada por um crescimento através psico-guerra, os ocidentais 
de mídia-monopolos .... 
Tudo isso é uma coincidência, ou são apenas diferentes formas do 
mesmo leviatã, que está apostada em criar um governo mundial? 
a partir de: rt.com/news/eu-expiry-date-salbuchi-727 
da palestra alemão: “STORM from the north – harvesting the storm / 
TEMPESTADE do norte - colhendo a tempestade” pelo Prof. Dr. Walter 
J. Veith

"O tradutor: google.de":
Citação:
Declaração do Dr. Walter Veith: 
"Essa é a imagem de um sistema, onde a América, a América 
protestante, a igreja eo estado se reúnem …
Temos aqui atingimos o ponto no tempo, onde exatamente o que a 
bíblia diz, está se tornando realidade diante de nossos olhos.
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E aqui [nos Estados Unidos], vem o estado da igreja-constitucional 
de efeito e na Europa, vem um estado da igreja-constitucional de 
efeito, o ferimento aconteceu aqui na Europa, a ferida deve curar aqui 
na Europa! E, em seguida, a besta, a fera ferida, a fera aliado, nesta 
cidade gêmea, para trazer este para o mundo e para aceitar a moral 
de Roma. Ele está prestes a acontecer. E eles vão aceitar a marca da 
[= o domingo!], Onde as reivindicações papa besta:

"Meu moralismo legal se baseia em minha mente, 
e eu te digo: 

‘Você vai celebrar o domingo e não o sábado 
bíblico, e eu vou forçá-lo a trabalhar nesse dia 
de Sábado e Domingo hallow!'” 

da palestra alemão: “STORM from the north – harvesting the storm /  
TEMPESTADE do norte - colhendo a tempestade” pelo Prof. Dr. Walter 
J. Veith

"O tradutor: google.de":
Citação: 
“Todos os juízes e os habitantes das cidades e os trabalhadores de 
todas as artes, também, deve descansar no dia digno do sol.”
Edito de Constantino, 321 dC

Citação: 
360 cD:
“Os cristãos não devem judaizar (o sábado), no sábado (inicialmente 
sábado), mas trabalhar nesse dia, em vez, mas o Dia do Senhor, 
devem honrar especialmente.”
Conselho de Laodicéia, Canon 29 - católica, a lei canonistic.

"O tradutor: google.de":
Citação: 
M. Cary e T. J. Haarhoff, 
"A vida eo pensamento no mundo grego e romano", pág. 343-344:
"De todos os cultos pagãos os mistérios de Mitra era o principal rival 
do cristianismo, em que exercia muita influência."

Citação: 
Gilbert Murray, "Peaks commentary on the Bible / Peaks comentário 
sobre a Bíblia", p. 632, qtd. em Cary and Haarhoff, "Life and Thought 
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in the Greek and Roman World / Vida e Pensamento no mundo grego 
e romano", p. 344 nota de rodapé:
"Muitas das práticas comuns vêm dos mistérios de Mitra 25 de 
Dezembro era a data de nascimento de Mitra; no primeiro dia da 
semana, dedicado ao sol, era o seu dia sagrado em comparação com 
o sábado judaico. Os adoradores de Mithras que também têm um. 
batismo (com o sangue de touros) e da confirmação e da salvação 
esperado de um eucarísticas Última Ceia-cerimônia. A ética nos 
mistérios de Mitra era ascético e pura, similar ao cristianismo."

Editor: 
"Uma iteração da implementação do trabalho aos sábados, com força, e 
a adoração no domingo [- com participação obrigatória na Eucarística 
(Comunhão), em uma igreja, que se juntou ao ecumenismo, Grupo de 
Trabalho das Igrejas Cristãs (em alemão: ACK) como um pleno- e hóspede-
membro] para toda a humanidade está no pipeline! Isso significa que: a 
lei em todo o mundo, legal deve ser aceito por todas as nações sob a 
diretriz do governo mundial e líder espiritual! Assim, todas as nações 
será! Retroceder à Idade Média escuros. 
Neste momento, a 500 anos atrás, não havia nações livres 
da Europa, que eram livres a partir da posição dominante de 
Roma, o poder religioso em todos os setores. 
Agora vamos todos em uma ditadura, em uma dominação do 
sistema mundo, com uma religião comum mundial, uma religião 
padrão, sob a autoridade global, tal como durante a vida de 
Martinho Lutero na Europa (antes do protestantismo foi acordado 
pelo Deus Todo-Poderoso), em que Roma também determinou, o 
espírito da Revolução Francesa também foi caracterizado por 
Roma." 

"O tradutor: google.de":
Citação:
O porta-voz: "A nova ordem mundial é a tentativa de um grupo de 
internacionalistas, uma elite auto-nomeado, para controlar o mundo 
todo através de um governo mundial, construído por eles / as Será 
ditatorial, não eleitos democraticamente, e porque. nunca são eleitos, 
eles não precisam ser atencioso com nós;. uma chamada estado 
policial Eles também precisam de um exército mundial, uma moeda 
global, uma religião mundial, uma cultura global, a propriedade 
privada não será mais tolerado, e cada ser humano será registrado, 
recebe um número, e esses dados serão arquivados em um centro 
global de computadores.“
Entrevistador: "Um exército global, você disse que se o mundo todo 
está unido, o que nós precisamos de um exército para?“
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O porta-voz: " Nós não precisamos de um exército, a elite precisa 
do exército mundial, se os gentios, se as pessoas percebem o que 
a elite quer com a gente, que não haverá guerra civil em todos os  
lugares. ...." 
Entrevistador: "Além disso, você mencionou uma moeda global - que 
moeda global obtemos então: Lene, Dólar, Euro?“
O porta-voz: "Não, o mundo será cash-livre, todos nós estaremos 
trabalhando com" smart-card "e cada centavo / centavo que você 
gastar será registrado."
Entrevistador: "A religião do mundo, só Deus existe? ...“
O porta-voz: "Você deve saber que essa elite não possui moral  
também não é nem cristão, nem islâmico Eles colocaram SATANÁS 
em pé de igualdade com Deus.“ … 
Entrevistador: "Como é que a propriedade privada ser tirado?“
O porta-voz: "A propriedade privada provavelmente não será tirado, 
ele não será mais tolerado, mas será através de taxas elevadas - 
como água ou lixo - e não ser impossível para mantê-lo.“
Entrevistador: "Você diz que todo ser humano será registrada e os 
dados arquivados em um centro-computador que você pode dizer 
mais sobre isso?“
O porta-voz: "Sim, todo ser humano será registrado; recebe um 
número com 18 dígitos, e esses dados serão depois arquivadas em 
um computador central global Embora a tecnologia para implantar um 
microchip já existe, e as primeiras disciplinas experimentais, 6.000 
pessoas. na Suécia e na Grã-Bretanha, já carregam esses microchips 
sob a pele.“
Entrevistador: "Se tudo o que de fato acontece, teremos de finalmente 
ter paz no mundo?“
O porta-voz: "Não!!! Eu disse, quando as pessoas percebem, o que eles 
fazem com a gente, que serão mantidos como escravos, em seguida, 
haverá guerra civil em todos os lugares. Um governo global NÃO 
significa a paz mundial! ... 
Não só na América [os símbolos ocultos na nota de dólar], mas 
também na Europa, a elite está envolvido, para imprimir seu 
simbolismo em nosso subconsciente. Em 1992, o Conselho Europeu 
de França lançou esta Poster [Babel com o satânico onze estrelas, 
o décimo segundo está escondido atrás da Torre de Babel!]. Abaixo 
escrito em Inglês:
"EUROPE: MANY TONGUES, ONE VOICE / EUROPA: LÍNGUAS 
MUITOS, UMA SÓ VOZ“
E para enfatizar essa idéia, eles têm representado a Europa como uma 
nova Torre de Babel. As pessoas estão na parte inferior e mostrado 
como robôs. Como vocês sabem, os robôs são sempre os escravos 
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da elite. Mesmo que as montanhas do lado direito são desenhados 
normalmente, são aqueles no lado esquerdo representado na 
forma de pirâmides. Um pouco estranho? Onde na Europa existem 
pirâmides? Mais uma vez toda a imagem é coroado por um círculo de 
pentagramas. Mas desta vez os pentagramas são bastante diferentes 
da norma. Nessas fotos que retratam o demônio "Baphomet“. …“

"O tradutor: google.de":
Citações: 

"Se nós nos últimos anos tinha sido o centro das atenções 
do público media, nunca poderíamos ter percebido 

nossos planos para o mundo. 
Mas as pessoas agora estão mais dispostos a aceitar 

um governo global. A liderança sobrenatural 
de uma elite intelectual, em conjunto com os Bancos Mundiais, 

que as pessoas certamente encontrar mais agradável do que 
a auto-determinação nacional dos últimos séculos.“

a partir de: David Rockefeller (bilionário EUA), encontro Bilderberger, 
Baden-Baden 1991

"Eles são os princípios sagrados na Constituição da ONU,  
em que, no futuro, vai jurar o nosso juramento.“

a partir de: Presidente Bush dos EUA, Nações Unidas, 
assembleia geral, 1 de Fevereiro de 1992 

 
Editor:

"Unidade!" -> Uniforme pensamento

a partir de: "NOVUS ORDO SECLORUM - NEW WORLD ORDER“, 
palestrante: um ex-membro do serviço secreto, Austrália, 1996/2000;   
Editor: [...]
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Mas nem todos têm obedecido ao evangelho; 

pois Isaías diz (Is. 53:1): 

»YAHWEH, quem creu na nossa pregação?« 

De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela 
palavra de YAHWEH.

Romanos 10:16+17

"O tradutor: google.de":

«Hoje de 2000 até 2015 dC, os servos de Santa

preparar uma instalação repetida, uma re-estabelecimento

da INQUISIÇÃO

pelo

"Santo Ofício / Tribunal (de acreditam e ensinam)"

em todo o mundo.»

veja também:

„Official Statements of the Clergy in Rome!“ 
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» Porque os guias deste povo são enganadores, 
e os que por eles são guiados são destruídos. 

Por isso YAHWEH não se regozija nos seus jovens, e não 
se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque 

todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda a boca profere 
doidices; e nem com tudo isto cessou a sua ira, mas ainda 

está estendida a sua mão. 
Ai dos que decretam leis injustas, e dos escrivães que 

prescrevem opressão!«

Isaías 9:16-17; 10:1

Declarações oficiais do clero

Todas as  Igre jas  e s tão caídas 
perante  o  Deus /  Elohim vivo 

ao céu! 

Yahshua:

»Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou 
como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, 

nem se atemorize.
Ouvistes que eu vos disse: Vou, e venho para vós. 

Se me amásseis, certamente exultaríeis porque eu disse: 
Vou para o Pai; porque meu Pai é maior do que eu.
Eu vo-lo disse agora antes que aconteça, para que, 

quando acontecer, vós acrediteis.
Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o 

príncipe [Satanás] deste mundo, e nada tem em mim.«

João 14:27-30
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Então Pedro, cheio do Espírito santo, lhes disse: 
“Principais do povo, e vós, anciãos de Israel!
Visto que hoje somos interrogados acerca do 

benefício feito a um homem enfermo, 
e do modo como foi curado,

Seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de 
Israel, que em nome de Yahshua o Messias, 

o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a 
quem YAHWEH ressuscitou dentre os mortos, 

em nome desse é que este está são diante de vós.
Ele Yahshua é a pedra que foi rejeitada por vós, os 
edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina

(Salmo 118:22).
E em nenhum outro há sa lvação, 

porque também debaixo do céu nenhum 
outro nome há,  dado entre  os  homens, 

pe lo  qual  devamos ser  sa lvos .”
 

Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram: 
"Julgai vós se é justo, diante de YAHWEH, 
ouvir-vos antes a vós do que a YAHWEH."

Atos 4:8-12+19
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Anúncio no Jornal no "Münchener 
Merkur" da Alta Baviera 

(Alemanha) 
no dia 1.º de Setembro 2012:

Yahshua,
 Filho do Deus vivo 
e nosso Senhor e 

Mestre!

"Você sabia que a Igreja 
de Roma transferiu o dia santo 
de Deus – o Sábado -  para o 

domingo por causa de 
sua autoridade e poder ?
Trata-se sim de autoridade 
e poder, e não a verdadeira 
Adoração ao Deus vivo! "

"Você sabia que o próprio Satanás 
irá aparecer 

aqui nesta terra,
Com  um maravilhoso 

brilho e como 
o Filho de Deus, Jesus Cristo, 

Yahshua o Messias, 
representará,

em tal glória e com 
uma alma gentil, que 

ninguém ainda nunca viu?

E Ele tentará alegar que o Sabbat / 
sábado Santo de 

Deus (que é 6ª.feira
 ao pôr do sol para sábado) deverá 

ser mudado 
para o domingo 

e todos irao acreditar nele!

E que todos o seres da terra 
serao forçados a adorá-lo 

neste domingo pagão, a assistir e 
compartilhar desta 

Declarações oficiais do clero



2070 2071Declarações oficiais do clero

eucaristia pagã.
O apóstolo Paulo adverte 

desta idolatria, pois todo aquele 
que compartilha disto 

não verá o reino de Deus! "

"Você sabia que as grandes igrejas 
(religioes) 

do mundo proclamam aos crentes 
a ressurreição do juízo final ??

E eles têm razao, pois a 
ressurreição 

do Tribunal é 2ª ressurreição
(veja: Apocalipse 20 + 21).Nestes 

irão participar todos os assassinos, 
ladrões, 

fornicadores, mentirosos, falsos 
pastores (cães) e profetas, todos 

os servo ídolos (que compartilham 
desta idolatria) 

todo aquele “Eu-humano”,  
adoradores evolutivos de tudo e 

anfitriões que
 não querem dar 

a glória do único Deus 
YAHWEH Sabaoth!

Todas estas pessoas serão julgadas 
conforme as leis do juízo dos 1000 

anos da Ressurreição,
 que toma lugar agora no céu! "

"Você sabia que o mencionado 
'Domingo' como dia da ressurreição 

de Cristo 
foi deliberadamente falsificado ?
Que os versos em Atos 20:7 e  

1 Coríntios 16:2 
  intencionalmente tem representado

em grego e hebraico em vez do 
Sabbat / sábado: 

"O primeiro dia da semana" 
(culto/adoracao pagã 

ao sol) ?!

Que slém disto foi alterado o 
batismo do 

Messias (Mateus 28:19) 
no terceiro, ou melhor, 

no Séc. IV para 'Pai, o Filho 
Espírito Santo '?!

Nenhum dos discípulos está quente 
provavelmente ( ter razao??) / 
Os apóstolos se manteveram e 

todos batizaram 
em nome de Jesus!

Mas em língua grega (grego) ?? 
Não, mas sim em aramaico: 

  YAHSHUA!!

E por que não cumpre o pastor / 
Pregador a Mateus 28:20?

Há apenas falsos pastores??
Como fala (profetiza) 
o  profeta Isaías, em 

Isaías 56:110+11 deles ?!!”

 - -
"Desperte do sono profundo de 

voces! 
O anjo clama do céu:

"Sai dela (Babilônia: todas igrejas!), 
povo meu, para que não sejas 
participante dos seus pecados, 

e para que não incorras nas 
suas pragas. Porque já os seus 
pecados se acumularam até ao 
céu, e YAHWEH se lembrou das 

iniqüidades dela!!"

veja: Apocalipse 14 + 18
 

w w w . s a b b a t . b i z
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Aos f iéis e aos elegidos 
pelo Deus vivo

"Desperte, voce fiel seguidor para Deus! 
Acorde, você que ama com todo o seu coração: o Deus vivo do céu. 

O que você está procurando nas igrejas; lá só existem lobos em 
pele de cordeiro. Os pastores, pregadores anunciam a 

vocês um Deus como uma divindade, uma trindade divina, 
embora não haja mais que um só Deus, que é o Pai.

Apartai-vos, não faça comunhão com obras infrutíferas, idólatrando-
as então você  irá compartilhar/tornar-se parte de suas pragas. 
Paulo, Pedro e todos os apóstolos alertaram que você para não 

deixar-se envolver em idolatrias, nenhuma  fornicação/prostituicao  
(também no sentido espiritual) como Maria,  e outros líderes 

religiosos e assim por diante. – “Se você idolatra a Deus, o único 
Pai, tudo o que você pedir, implore sempre“ em nome de Yahshua”.

Na verdade, na verdade, os pregadores / pastores deste mundo 
enganam/traem a sua vida eterna!  Através da construção da 

doutrina da Trindade, a concepção da Trindade, no século IV ganhou 
Satanás a sua adoração (Maria, Espírito Santo, etc.). 

Este conhecimento foi logrado apenas aos ocultistas em graus mais 
elevados. Muitos, mas muitos crentes fugiram no final da Idade 
Média por causa de sua fé da Europa. Muitos deles têm mantido 
esses ensinamentos contraditórios no culto ao domingo. Eles 

não percebem que o nosso Pai Celestial e nosso único verdadeiro 
santíssimo Deus é imutável em sua legislação. Quão difícil o 

julgamento cairá sobre estes pregadores / pastores que cativam 
as pessoas ems fábulas, e em contos de fadas. Você receberá dez 

vezes mais que as pragas que não obedecem a lei. – A todas as 
pessoas que amam puramente a Deus de coração e estão a servi-lo 
e desejam ser cem porcento (inteiramente) fiel - e só ele será dada a 

Glória, é dito:

1 João 5:2   Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando 
amamos a YAHWEH e guardamos os seus mandamentos. 

1 João 5:3   Porque este é o amor de YAHWEH: que guardemos os 
seus mandamentos; e os seus mandamentos não são pesados. 

Será que voce se esqueceu do testemunho 
de nosso Senhor Yahshua:
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João 14:13   E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para 
que o Pai seja glorificado no Filho. 

João 14:15   Se me amais, guardai os meus mandamentos. 

João 15:10   Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no 
meu amor; do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos 
de meu Pai, e permaneço no seu amor.

Apocalipse 22:14   Bem-aventurados aqueles que guardam os seus 
mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam 
entrar na cidade pelas portas. 

Agora se levanta um homem na terra, especialmente pela 
autoridade, assim você saberá seus seguidores amados: 
é o homem do pecado com seu número 666 no seu nome, 

com as três palavras em latim.

Leia o seguinte verso:

2 Tessalonisenses 2:3   Ninguém de maneira alguma vos engane; 
porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se 
manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, 

2 Tessalonisenses 2:4   O qual se opõe, e se levanta contra tudo o 
que se chama Deus / Elohim, ou se adora; de sorte que se assentará, 
como Deus / Elohim, no templo de Deus / Elohim, querendo parecer 
Deus / Elohim. 

Apocalipse 13:2   E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os 
seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão; e o dragão 
deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. 

Apocalipse 13:3   E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, 
e a sua chaga mortal foi curada; e toda a terra se maravilhou após a 
besta. 

Apocalipse 13:4   E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder; 
e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem 
poderá batalhar contra ela? 

Apocalipse 13:18   Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, 
calcule o número da besta; porque é o número de um homem, e o seu 
número é seiscentos e sessenta e seis. 

Eles dizem: 
"Paz e segurança", tão logo venha a destruição sobre eles!

(1 Tessalonisenses 5:3)
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Eles dizem, "razão e natureza, assim como irmandade das nações 
para o mundo da paz", para que você saiba que este é de fato o 

espírito da Revolução Francesa (1798 c.D.) é: 
'Fora com a Bíblia, viva a razão! "

2 Pedro 2:1   E TAMBÉM houve entre o povo falsos profetas, 
como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão 
encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os 
resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. 

2 Pedro 2:2   E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será 
blasfemado o caminho da verdade. 

2 Pedro 2:3   E por avareza farão de vós negócio com palavras 
fingidas; sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, 
e a sua perdição não dormita. 

2 Pedro 2:4   Porque, se YAHWEH não perdoou aos anjos que pecaram, 
mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da 
escuridão, ficando reservados para o juízo.

Voces fiéis seguidores de Deus: nós todos seremos em 500 anos ser 
jogado para trás; Nos tempos de Martinho Lutero, onde as pessoas 
foram perseguidas por causa de sua fé, aqueles os quais  estavam 
realmente a nossa lealdade a Deus não só para o que foi ensinado 

pelas igrejas, que não ensinou a verdade. Aqueles que eram 
verdadeiramente leais aos mandamentos/ensiamentos de Deus, 

incluindo a adoracao do Sabbat (sábado) o dia de sábado, pois o Pai 
Celestial é constante e leal à sua legislação, aos Dez Mandamentos. 
No sábado, quando nosso Senhor Yahshua foi criado por seu pai no 

início da manhã da morte. 
(Veja: "O mal-entendido sobre o dia da Ressurreição")

Você quer que a marca de Deus, entao preserve/mantenha o sábdos 
e seus mandamentos, se você deseja a marca do homem do pecado, 

entao preserve/guarde o domingo, e perca a  vida eterna. 

Acordem/desperter, voces seguidores, para o que vocês deveriam 
saber: ... Babilônia e todas as suas filhas! 

Apocalipse 17:3   E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma 
mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava 
cheia de nomes de blasfêmia, e tinha sete cabeças e dez chifres.
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Apocalipse 17:4   E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, 
e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas; e tinha na sua 
mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua 
prostituição;

Apocalipse 17:5   E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a 
grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra.

Que reino é este? Todas/cada igreja (religiao) tem um Deus 
diferente! 

Todas as pessoas deste mundo entram em uma ditadura mundial 
projetada, a maior e última rebelião de todos os tempos contra o 
Deus poderoso do céu antes da Segunda Vinda do Messias. Em 
sua vinda, o Messias recolhe seu fiel e escolhido, e agrupar os 

infiéis/ bandidos em um tribunal que eles são condenados (ou seja: 
culpado antes do julgamento de Deus)! 

(Marcos 16:15, 16)

Assim a chamada é (propagada/enviada) ouvida por todos os 
bandidos (criminais / sem lei): Mude sua vida, mude sua 
mente, do contrário, você só vai morrer (ser eleimindo), 

quantas pessoas já nao morreram na “caída torre”! 

Aos fiéis se diz: Permanecei firmes na paciência e firmeza da sua fé, 
sem repreensão ao nosso Senhor e Mestre; e nosso único Deus, o 

Pai das luzes, na qual  não há escuridão, apenas muita luz!
(Romanos 12:12; Tiago 1:17, 18; Apocalipse 14:12)

A graça de nosso Senhor Yahshua o Messias
esteja com todos os santos! "

Amen.

- - -  
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Anúncio no Jornal no "Münchener Merkur“ da Alta Baviera (Alemanha) 
no dia 24.° de Dezembro 2012:

Para as pessoas 
que buscam a salvação 

de suas almas, 
e para os fiéis 

e eleitos 
pelo Deus vivo!

Citaçãos: "O homem é comprometido a sua 
própria consciência e é julgando 

por sua fé perante a Deus! " (sola fide) -  
de: "Da liberdade de um ser cristão ", 

Martinho Lutero, 1520 d.C. - 
"O ser humano é atentido pela 

justiça da graça de Cristo e não requer 
nem Sacramentos nem tampouco 

a mediação de Sacerdotes! " 
 (sola gratia) - de: "Do Cativeiro Babilônico 

da Igreja ", Martinho Lutero, 1520 d.C. -
"A Sagrada Escritura (a Bíblia) 

é a única escala da fé e 
todo ensinamento! "  (sola scriptura) -
de: "Da liberdade de um ser cristão ", 

Martinho Lutero, 1520 d.C.

"O vós fiéis, nós estamos entrando em uma 
ditadura mundial projetada: todos os seres 

vivos nesta terra! A liberdade de fé - 
é arrancada de você, nós voltamos ao ano 

de 1798, mas sim ao momento do Deus vivo 
nomeado MARTINHO LUTERO. Se fortaleça 

com paciência e com perseverança da fé, 
só assim será dada a coroa da vida. ~ Considere: 

Jesus / Yahshua (!) diz em Mateus 23:8-9:
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"Mas você não deve deixar-se ser 
chamado - de Rabino (significa: Mestre), 

pois  um é o seu Mestre, o Messias; 
vós todos sois irmãos. E devem nomear/

chamar a ninguém de seu pai sobre 
Terra: pois um é vosso Pai, que 

está no céu!!" - Onde se encontra o  
irmão superior? Não há nenhum outro,
a não ser: o homem do pecado com as 

palavras do latim de seu nome
(Apocalipse 13:18)! 

Para os infiéis: Jesus Cristo foi despertado
 por seu Pai  em um “Sabbat” da semana, 
no sábado (um dia após o dia sábado anual

fixo), no ano de XXXI d.C! - Veja na Bíblia
do Lutero de 1545 d.C., na Bíblia do 

Eggestein de 1470 d.C. + na Bíblia do 
Pflanzmann de 1475 d.C.! - E vós

santificais  o o Dia os gentios (da Goim), 
o domingo, apesar de o Deus vivo no céu e 
na terra apenas ter abençoado e santificados

o sábado (Genêsis 2:1-4a; Êxodo 20), 
e conduzir a idolatria! ... enquanto adorando 

a mais do que um Deus, uma Divindade 
(Filho de Deus, Espírito Santo de Deus), 

embora havendo apenas 
"um só Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus 
Cristo, seu Emissário!! " (1 Coríntios 8:6) 

Vós ainda dormes 
ou você já estáis morto?!

Jesus / Yahshua diz: "A aquele que segue 
os meus Mandamentos, esse é aquele 

que me ama! " - João 14:21
Paulo diz: „E assim a lei é santa, 

e o mandamento santo, 
justo e bom!“ (Romanos 7:12)
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A graça de nosso Senhor Jesus Cristo / Yahshua 
o Messias esteja com todos os Santos! Amen.

w w w . s a b b a t . b i z 
Ele cumprimenta a vós: Johannes Biermanski

Südspitze 20 ~ 25946 Wittdün [Alemanha]

Citação de: 'Our Sunday Visitor', 
jornal católico, pág. 3, domingo, 18. Abril 1915:
"As letras que foram escritas sobre a carapuça / 

na mitra do Papa são as seguinte: 
'Vicarius Filii Dei', o que 

  traduzido do latim significa:
'O Vigário do Filho de Deus'."

Citação: “... E se a Igreja entregou seus 
prisioneiros tradicionais aos carrascos 
para execução, o fez com um desprezo 

diabólico utilizando a seguinte fórmulacao: 
' E nós deixamo-lhe o braço da justiça 
secular e o poder do tribunal secular, 

no entanto simultaneamente solicitamos
 a este sério tribunal, o dom de atenuar 
seu julgamento, que não se transgrida 

o seu próprio sangue, e até mesmo traga 
para sua vida algumrisco (perigo). '

Diante disso, como já decidido 
anteriormente, as vítimas infelizes 

do ódio papal 
  foram mortas instantaneamente.”   

Veja: Geddes' Tracts on Popery; View of the 
Court of Inquisition in Portugal; Limborch, Bd. II."

Fim d'anúncio do jornal.
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"O tradutor: google.de":

Citaçãos:
Paulo VI "escreveu uma encíclica papal que 

exorta as nações a 
abandonar a soberania 

formar um governo mundial."
a partir de: William T. James, Editor, Foreshocks of Antichrist 

(Eugene, OR: Harvest House Publishers, 1997), pág. 101.

Robert Muller, ex-Secretário-Geral das Nações Unidas, 
disse:

" Temos que avançar o mais rapidamente possível 
um governo de um mundo; 

uma religião mundial; 
sob um líder de um mundo."

a partir de: Dwight L. Kinman, The World's Last Dictator - o último 
ditador do mundo (Woodbum, Oregon: Solid Rock Books, Inc. 1995), 

pág. 81.

"Skull e Bones [Editor: maçom-org.] membro Archibold 
MacLeish escreveu a Constituição da UNESCO e vários 

maçons ajudaram a criar a organização."
a partir de: Fritz Springmeier, The Top 13 Illuminati Bloodliness 

(Portland, OR: n.p., 1996), pág. 291.

" A fervorosa internacional, MacLeish defendia 
fortemente Uma mundismo ..."

a partir de: Scott Donaldson, Archibald MacLeish: An American Life 
(New York, NY: Houghton Mifflin Company, 1992), pág. 363.
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"O tradutor: google.de":

"Então, qual é a finalidade, o objetivo dos jesuítas? Segundo 
a empresa eles querem aumentar a glória de Deus. Mas se 
você olhar para os fatos, os jesuítas não querem nada mais 
do que visar a dominação do mundo. O Papa é dependente 
da misericórdia dos jesuítas, porque o catolicismo não é 
concebível sem os jesuítas. Os governos são dependentes dos 
jesuítas. Os jesuítas controlar revoluções. Desta forma, são os 
jesuítas - sob qualquer nome, que governam o mundo."
a partir de: Popery, Puseyism and Jesuitism - papado, Puseyism e 
jesuitismo, Luigi Desanctis, (London: D. Catt, 1905; traduzido por 
Maria Betts do original edição italiana publicada em Roma Papale em 
1865) pág. 139.

"O tradutor: google.de":

Hitler e os Jesuítas

Hitler disse: "Eu aprendi muito com a Ordem dos Jesuítas 
... Até hoje, nunca houve nada tão grandioso na terra 
como o sistema hierárquico da Igreja Católica.  Muito do 
que tenho tido na organização do meu partido."
a partir de: Secret History of the Jesuits - História Secreta dos Jesuítas

A SS foi construída por princípios jesuítas. Himmler, o 
líder das SS, estava intimamente ligado com seu pai e 
irmão com os jesuítas. Hitler disse sobre ele: "Eu posso 
ver em Himmler o nosso Inácio de Loyola" (Secret History 
of the Jesuits - História Secreta dos Jesuítas). Joseph Goebbels 
também foi treinado jesuíta.

a partir da conferência alemão: "Bludenz 2007 - Hinter den Kulissen", 
Prof. Dr. Walter Veith
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Citação:

"Esta mútua transigência entre o paganismo e o 
cristianismo resultou no desenvolvimento do »homem 

do pecado«, predito na profecia como se opondo a Deus 
a exaltando-se sobre Ele. Aquele gigantesco

sistema de religião falsa é a obra-prima do poder de 
Satanás - monumento de seus esforços para sentarse

sobre o trono a governar a Terra segundo  
a sua vontade."

»homem do pecado«:   "Uma das principais doutrinas do 
romanismo é que o papa é a cabeça visível da  

igreja universal de Cristo, investido de autoridade 
suprema sobre os bispos a pastores em todas as partes 

do mundo. …
Tem sido intitulado: »Senhor Deus, o Papa«, a foi 

declarado infalível. Exige ele a homenagem de todos  
os homens. 

A mesma pretensão em que insistia Satanás no deserto 
da tentação, ele ainda a encarece mediante a igreja de 

Roma, a enorme número de pessoas estão prontas para 
render-the homenagem."

 
"O Grande Conflito" por Ellen G. White, pág. 31 (50) 
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A NOVUM ORDEM MUNDIAL

A HISTÓRIA POR TRÁS DA HISTÓRIA

Citaçãos:

"Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue e sim 
contra os principados e potestades, contra os governantes das 
trevas deste mundo, contra a impiedade espiritual nos altos 
lugares." - (Efésios 6:12)

A Ordem Jesuíta
(Desde 1540)

Dividem-se em quatro classes:
1) Os Professos dos Quatro Votos.
2) Os Coadjutores formados.
3) Os Escolares ou Escolásticos aprovados.
4) Coadjutores Temporais.
Casuística e reserva mental: Solução de problemas morais pelo uso de 
hábeis, porém falsos raciocínios.

Adolfo Nícolas (Asiático) - 30° Papa Negro

*  Preside sobre 83 provinciais espalhados 
    por todos os continentes
*  Preside sobre o próprio Papa desde 1814.
*  Washington é controlada pelos Jesuítas de Georgetown.
*  Os agentes da CIA são treinados nas faculdades Jesuítas   
    Americanas de Georgetown (Washington DC), Fordham (NY),  
    Duquesne (Pittsburg).

O General dos Jesuítas controla:

1) Todos os maçons de altos níveis, tanto do rito escocês   
    (Protestante) como do Rito de York (Católico Romano)
2) Todas as agências de Inteligência.
3) Islamismo
4) Protestantismo (World Council of Churchs e o National Council  
    of Churchs)
5) Judaísmo
6) A mairoria das denominoções Bastistas



2082 2083Declarações oficiais do clero

OS ILLUMINATI

Seu fundador foi o jesuíta Adam Weishaupt (1776).
Com o objetivo de estabelecer uma Nova Ordem Mundial, devem 
primeiro ABOLIR:

1) Todos o governos estabelecidos.
2) Propriedade privada.
3) Direito de herança.
4) Patriotismo a causas nacionalistas.
5) Ordem social em famílias, através de leis de proibição sexual, 
    e qualquer código moral, e a instituição de educação comum para 
    as crianças.
6) Todas as religiões baseadas na fé em um Deus vivo, que se
    oponha à fé em e natureza, no homem e na razão.

Quem pertence aos Illuminati

*  Os grandes Banqueiros fundadores do FED:
    Rothschilds, Rockefellers, J.P Morgan e Warburgs.
*  Caveira e Ossos (Skull and Bones) Univ. YALE.
    (Ex: Bush (Pail e Filho))

O Conselho Illuminati dos 13, chefia a organização illuminati 
global. Alguns dos membros com assento neste conselho são:

*  George H. W. Bush (Pai do atual)
*  A família dos Windsor (da rainha Elizabeth)
*  O Papa Negro dos Jesuítas.
*  Assentos para os Rothschilds.
*  Assentos para os Rockefellers.
*  Outras famílias bancárias européias menos conhecidas.
*  Um assento para a realeza japoneza.
*  Um assento para a China.

O Banco de Compensações Internacional (BIS) é o banco central dos 
bancos centrais. Situa-se em Basel, Suiça. Entre outras coisas, decide as 
reservas em dólares para o pagamento da dívida externa de cada país.
O controle mundial do sistema financeiro em mãos dos Illuminati, permite 
que eles dominem sobre a política de cada país e a economia do mundo em 
geral.
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"Permita-me fabricar e controlar o dinheiro de uma 
nação e já não me importará quem a governe"
Meyer Amschel Rothshilds (Banquerio Alemão)

"Esta atual janela de oportunidade, durante a qual uma ordem mundial 
verdadeiramente pacifica e interdependente pode ser construída, não 
ficará aberta por muito tempo. Estamos na beira de uma transformação 
global. Tudo o de que necessitamos é de uma certa grande crise e as 
nações irão aceitar a Nova Ordem Mundial."
(David Rockefeller, no discurso proferido no jantar dos embaixadores das 
Nações Unidas, em 23 de setembro de 1994)

A IRMANDADE DOS SATANISTAS

*  Sede em São Francisco
*  Objetivo: Implantar o Reino de Lúcifer na terra, e preparar o caminho para  
    o aparecimento de seu Avatar (Imitação  da vinda de Cristo).
*  Seu Lema: 'Morte aos fracos'.
*  Cada Satanista da irmandade entretêm conversação com seu 'Guia'.

Maçons de altos Graus

* Albert Pike considerava Lúcifer como o verdadeiro Deus, e Adonay como  
  o Deus do mal.
* Rituais semelhantes aos da Feitiçaria.
* George Bush (Pai) tem grau 33.
* Lema do 32° do Rito Escocês:
           "Ordem do Caos"

Os Jesuítas, os Illuminati, os Satanistas es os Maçons de altos 
graus trabalham em cooperação, e promovem a mesma agenda:

* Globalização
* Ecumenismo
* Nova Era
* Abolição da família (Karl Marx)

Objetivo:
Total e completo controle da humanídade!

Karl Moses Mordecai Marx era secretamente um sacerdote do satanismo 
(veja o livro de Richard Wurmbrand's, "Marx and Satan" (1986). Teve o 
auxílio dos jesuítas para elaborar o manifesto comunista (1844), que é 
quase idêntico aos objetivos dos Illuminati.
O jesuíta Jacob Schiff, sócio do Banco Kuhn & Loeb dos Illuminati, 
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concedeu US$ 20 milhões a Leon Trotsky para a revolução de 1917.

OS GRANDES GRUPOS POLÍTICOS

* BILDERBERGS
* CONSELHO DE RELAÇÕES EXTERIORES (CFR), NY.
* COMISSÃO TRILATERAL
* INSTITUTO REAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS (RIIA), Londres.

Decidem quais serão os candidatos às eleições, decidem o preço do barril 
de petróleo, decidem sobre as guerras, política no Oriente Médio, etc. ...

O FEDERAL RESERVE
(Criado em 1913)

* Composto por 12 bancos privados.

* OBJETIVOS:

1) Transferência das perdas financeiras de Cartel para os contribuintes   
    (pagadores de impostos.
2) Controlar o fornecimento de dinheiro, e, assim, controlar o crédito.
3) Tornar o mundo interdependente, por meio de empréstimos e de altas  
     taxas de juros.
4) Financiar guerras e revoluções

Em 1990, era necessária uma receita anual de US$ 10.000 para comprar 
o que se comprava, em 1914, por US$ 1.000. A inflação é um imposto 
escondido para o contribuinte, resultante da desvalorização da moeda, 
quando o FED imprime mais dinheiro.

Cada vez que o Governo dos EUA 'cria' uma nota do tesouro e dá para o 
Fed, ele recebe do Fed um cheque no valor correspondente. A partir daí, 
os EUA deve fazer duas coisas:

1) Pagar o principad ao Fed.
2) Pagar os juros as Fed.

A dívida do principal devido ao Fed já está na casa dos US$ 14 trilhões. 
Calcule os juros desta dívida!!

A Agência Federal de gerenciamento de emergências (FEMA)

Criado através de várias Ordens Presidenciais, o FEMA tem poder para:

1) Suspender Leis.
2) Deslocar populações inteiras.
3) Prender e deter cidadãos sem um mandato judicial, e mantê-los presos 
    sem julgamento.
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4) Apoderar-se da propriedade, suprimento de alimentos, sistemas de  
    transporte.
5) Suspender a Contituição.

O FEMA é um governo totalitário, acionado por Ordens Executivas do 
Presidente e executadas par agências Federais. Aguarda seu tempo de 
ativação, o qual virá através do decreto da Lei Marcial. O Congresso não 
poderá revogar a lei antes de seis meses.

O FEMA possui 96 'Bankers', ou base militares subterrâneas, 
e 130 campos de concentração. Tudo foi construído sem 
a aprovação do Congresso, util izando-se do dinheiro do 
narcotráfico controlado pela CIA.

David Rockefeller, na reunião dos Bilderberger em 1991:
"Mas o mundo está agora mais sofisticado e preparado para marchar 
em direção a um governo mundial. A soberania supra-nacional de uma 
elite intelectual e de banqueiros mundiais é certamente preferível à auto-
determinação nacional praticada em séculos passados."

A TÁTICA DOS GLOBALISTAS

1) Provocar um problema

2) Sugerir a solução

Esta solução sempre envolve uma centralização de poder

"Tudo o de que necessitamos é de uma certa grande crise e as 
nações irão aceitar a Nova Ordem Mundial."
(David Rockefeller)

Uma fonte do grupo Bilderberg revelou que a elite global está planejando 
promover a sociedade sem dinheiro, com o uso do 'microship' implantado.

Os bancos centrais necessitarão de um sistema regulatório do sistema 
bancário global para que possam se aproximar da moeda global operando na 
sociedade sem dinheiro.

Da palestra: "A NOVUM ORDEM MUNDIAL - A HISTÓRIA POR TRÁS DA 
HISTÓRIA", palestrante: Sergio Paulo Amaral Osorio
www.adventistas-historicos.com
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Porque, como os novos céus, e a nova terra, 
que hei de fazer, estarão diante da minha face, 

diz YAHWEH, assim também há de estar a 
vossa posteridade e o vosso nome. 

E será que desde uma lua nova até à outra, 
e desde um sábado até ao outro, virá toda a 
carne a adorar perante mim, diz YAHWEH.

Isaías 66:22+23

Ai da rebelde e contaminada, da cidade opressora! 
Não obedeceu à sua voz, não aceitou o castigo; não confiou 

no YAHWEH; nem se aproximou do seu Deus / Elohim. 
Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela; os seus 
juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para a 

manhã. Os seus profetas são levianos, homens aleivosos; os 
seus sacerdotes profanaram o santuário, e fizeram violência 

à lei. YAHWEH é justo no meio dela; ele não comete 
iniqüidade; cada manhã traz o seu juízo à luz; nunca falta; 

mas o perverso não conhece a vergonha.
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Portanto esperai-me, diz YAHWEH, no dia em que eu me 
levantar para o despojo; porque o meu decreto é ajuntar 
as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar 
a minha indignação, e todo o ardor da minha ira; porque 

toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. 
Porque então darei uma linguagem pura aos povos, para 

que todos invoquem o nome de YAHWEH, para que o 
sirvam com um mesmo consenso.

Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas 
obras, com as quais te rebelaste contra mim; porque então 
tirarei do meio de ti os que exultam na tua soberba, e tu 

nunca mais te ensoberbecerás no meu monte santo.
Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre; e eles 

confiarão no nome de YAHWEH.
Canta alegremente, ó filha de Sião; rejubila, ó Israel; 

regozija-te, e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. 
Os entristecidos por causa da reunião solene, congregarei; 
esses que são de ti e para os quais o opróbrio dela era um 

peso.
Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te 
afligem, e salvarei a que coxeia, e recolherei a que foi 

expulsa; e deles farei um louvor e um nome em toda a terra 
em que foram envergonhados.

Naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos 
recolherei; certamente farei de vós um nome e um louvor 

entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos 
cativos diante dos vossos olhos, diz YAHWEH.

Sofonias 3:1-5+8-9+11-12+14+18-20



2088 Declarações oficiais do clero

Clamei de todo o meu coração; escuta-me,  
Ó YAHWEH, e guardarei os teus estatutos. 

A ti te invoquei; salva-me, 
e guardarei os teus testemunhos.

Antecipei o cair da noite, e clamei; 
esperei na tua palavra.

Os meus olhos anteciparam as vigílias da 
noite, para meditar na tua palavra.
Ouve a minha voz, segundo a tua 

benignidade; vivifica-me, Ó YAHWEH, 
segundo o teu juízo.

Aproximam-se os que se dão a maus tratos; 
afastam-se da tua lei.

Tu estás perto, Ó YAHWEH, e todos os teus 
mandamentos são a verdade.

Acerca dos teus testemunhos soube, desde a 
antiguidade, que tu os fundaste para sempre.

Salmo 119:145-152

 

 
 

 
 

 
 

»Toda a planta,  que meu Pai  ce l e s t ia l 
não plantou,  será ar rancada.

Deixai- os ;  são condutores  cegos . 
Ora,  s e  um cego guiar outro cego, 

ambos  cairão na cova.«

Mateus  15:7-9 + 13-14



Tardai, e maravilhai-vos, folgai, e clamai; bêbados estão, mas 
não de vinho, andam titubeando, mas não de bebida forte !
Porque YAHWEH derramou sobre vós um espírito de profundo 
sono, e fechou os vossos olhos, vendou os profetas, e os vossos 
principais videntes.
Por isso toda a visão vos é como as palavras de um livro selado 
que se dá ao que sabe ler, dizendo: Lê isto, peço-te; e ele dirá: Não 
posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, 
dizendo: Lê isto, peço-te; e ele dirá: Não sei ler.
Porque YAHWEH disse: Pois que este povo se aproxima de mim, e 
com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração 
se afasta para longe de mim e o seu temor para comigo consiste só 
em mandamentos de homens, em que foi instruído:
Portanto eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no 
meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro; porque 
a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus 
prudentes se esconderá.
Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito de 
YAHWEH, e fazem as suas obras às escuras, e dizem: Quem nos 
vê ?  E quem nos conhece ?  Vós tudo perverteis, como se o oleiro 
fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: Não me fez; 
e o vaso formado dissesse do seu oleiro: Nada sabe.
Porventura não se converterá o Líbano, num breve momento, em 
campo fértil ?  E o campo fértil não se reputará por um bosque ?  
E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre 
a escuridão e dentre as trevas os olhos dos cegos as verão. E os 
mansos terão gozo sobre gozo no YAHWEH; e os necessitados 
entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o tirano é 
reduzido a nada, e se consome o escarnecedor, e todos os que se dão 
à iniqüidade são desarraigados; Os que fazem culpado ao homem 
por uma palavra, e armam laços ao que repreende na porta, e os 
que sem motivo põem de parte o justo. 
Portanto assim diz YAHWEH, que remiu a Abraão, acerca da 
casa de Jacó:  "Jacó não será agora envergonhado, nem agora 
se descorará a sua face. Mas quando ele vir seus filhos, obra 

das minhas mãos no meio dele, santificarão o meu nome; sim, 
santificarão ao Santo de Jacó, e temerão ao Deus / Elohim de Israel." 
Ai dos filhos rebeldes, diz YAHWEH, que tomam conselho, mas 
não de mim; e que se cobrem, com uma cobertura, mas não do 
meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado !

Isaías 29:9-23 + 30:1

Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem; todos são cães mudos, 
não podem ladrar; andam adormecidos, estão deitados, e gostam 
do sono.  E estes cães são gulosos, não se podem fartar; e eles são 
pastores que nada compreendem; todos eles se tornam para o seu 
caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte.  

Vinde, dizem, trarei vinho, e beberemos bebida forte; e o dia de 
amanhã será como este, e ainda muito mais abundante !

Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração, e os 
homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que 
o justo é levado antes do mal. Entrará em paz; descansarão nas 
suas camas, os que houverem andado na sua retidão.

Mas chegai-vos aqui, vós os filhos da agoureira, descendência 
adulterina, e de prostituição ! 
De quem fazeis o vosso passatempo ?  Contra quem escancarais a 
boca, e deitais para fora a língua ?  Porventura não sois filhos da 
transgressão, descendência da falsidade ?

Isaías 56:10-12 + 57:1-4

Guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas; 
e amam as saudações nas praças, e as principais cadeiras nas 
sinagogas [hoje: igrejas], e os primeiros lugares nos banquetes;  
que devoram as casas das viúvas, fazendo, por pretexto, longas 
orações. Estes receberão maior condenação. 

Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas !  pois que fechais aos 
homens o reino dos céus; e nem vós entrais nem deixais entrar aos 
que estão entrando.

Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas !  pois que percorreis o 



mar e a terra para fazer um prosélito; e, depois de o terdes feito, 
o fazeis filho do inferno duas vezes mais do que vós !
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas !  pois que dizimais a 
hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da 
lei, o juízo, a misericórdia e a fé; deveis, porém, fazer estas coisas, 
e não omitir aquelas.
Condutores cegos !  que coais um mosquito e engolis um camelo !
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas !  pois que limpais o 
exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e 
de iniqüidade !
Fariseu cego !  limpa primeiro o interior do copo e do prato, para 
que também o exterior fique limpo !
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas !  pois que sois semelhantes 
aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas 
interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia ! 
Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas 
interiormente estais cheios de hipocrisia e de iniqüidade.
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas !  pois que edificais os 
sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: 
Se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos 
com eles para derramar o sangue dos profetas !
Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os 
profetas.
Enchei vós, pois, a medida de vossos pais !
Serpentes, raça de víboras !  como escapareis da condenação do inferno ? 
Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas; a uns 
deles matareis e crucificareis; e a outros deles açoitareis nas vossas 
sinagogas (em futuro: vossas igrejas) e os perseguireis de cidade 
em cidade; para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi 
derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel (Genêsis 4:8), o 
justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias [e até demais 
o fim da tempo a misericórdia), que matastes entre o santuário e 
o altar (2 Crônicas 24:19-22). 
Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir (a punição) 
sobre esta geração.          Lucas 20:46-47; Mateus 23:13,15,23-36

Citação:
"De todos os lados escutamos o chamado por união 
nisto e união naquilo. Mas o que o nosso espírito 
precisa com a maior urgência nesta época não é união 
mas diligência. Primeiramente puro, depois plácido!" 

"É simples chamar por uma aliança. Mas união que 
não se baseia na verdade de Deus é mais conspiração 
do que união. Amor, sim, mas tanto amor a Deus como 
amor ao próximo. E também amor pela verdade como 
amor pela união." 

"Nestes tempos é muito difícil de manter fidelidade 
a Deus e fraternidade entre os homens [editor: as 
nações]. Será que não deveríamos dar prioridade a 
manter o primeiro em vez do segundo, dado que não 
é possível manter os dois?" 
de: "Espada e Talocha", Charles Spurgeon, Abril 1887, página 196

 
 

 

 



Não vos ponhais em jugo alheio com os incrédulos! 
Porquanto que sociedade

pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que 
comunhão, da luz com as trevas? 

E que concórdia há entre o Messias e Belial? 
Ou que parte tem o fiel com o infiel? 

E que consenso tem o templo de YAHWEH com os ídolos? 
Porque vós sois o templo do Deus / Elohim vivente, 

como YAHWEH disse: Neles habitarei, e entre eles andarei; 
e eu serei o seu Deus / Elohim e eles serão o meu povo.

Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz YAHWEH; 
e não toqueis nada imundo, E eu vos receberei; 

E eu serei para vós Pai, E vós sereis para mim filhos e 
filhas, diz YAHWEH Todo-Poderoso.

2 Coríntios 6:14-18

  
 
 
  

 
 

 

Citação:

"Diferença e divisão
são infinitamente mais valiosas do 

que união satânica.
Eis o problema com qual o povo de 
Deus está confrontado hoje em dia:

Satanás quer união, mais em que...?
- no erro!

Deus, porém, prefere divisão
por causa da verdade!"

do sermão "Raças Humanas",
John C. Whitcomb, jr.,

teólogo americano



»Porque há um só El (Elohim) / Deus, e um só Mediador 
entre YAHWEH e os homens, Yahshua o Messias homem.

ORA, a suma do que temos dito é que temos um sumo 
sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra 

do trono da majestade.

Mas, vindo o Messias, o sumo sacerdote dos bens futuros, 
por um maior e mais perfeito tabernáculo, 

não feito por mãos, isto é, não desta criação.

Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio 
sangue, entrou uma vez no santuário, 

havendo efetuado uma eterna redenção.

Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de 
fé, tendo os corações purificados da má consciência, 

e o corpo lavado com água limpa, 

Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança; 
porque fiel é o que prometeu.«

1 Timóteo 2:5; Hebreus 8:1; 9:11+12; 10:22+23

»Ouve-me, povo meu, e eu te atestarei!
Ah, Israel, se me ouvires! 

Não haverá entre ti El (Elohim) / deus alheio, 
nem te prostrarás ante 

um El / Elohim) / deus estranho
(Êxodo 20:2+3).«

»Eu sou YAHWEH teu Elohim / Deus, 
que te tirei da terra do Egito; 

abre bem a tua boca, e ta encherei!«
Salmo 81:8-10

Disse mais: 
»Eu sou o Elohim / Deus de teu pai, o Elohim / 
Deus de Abraão, o Elohim / Deus de Isaque, e o 

Elohim / Deus de Jacó.«
E Moisés encobriu o seu rosto, 

porque temeu olhar para Elohim / Deus. 
E Deus disse mais a Moisés: 

»Assim dirás aos filhos de Israel: 
YAHWEH Elohim / Deus de vossos pais, o 

Elohim / Deus de Abraão, o Elohim / Deus de 
Isaque, e o Elohim / Deus de Jacó, me enviou a 
vós; este é meu nome eternamente, e este é meu 

memorial de geração em geração.«
Exodo 3:6+15
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