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LEIAM ESTE LIVRO SOBRE O APOCALIPSE.
QUEM SOU.
Ao iniciar este livro explico não recebi conscientemente nenhum comunicado de
seres superiores que me dessem a ordem de fazer profecias.
Sou José Carlos Franco de Carvalho. Formado em Ciências Econômicas e 2* Ten. R/2
do Exército Brasileiro. Nestes dias estou com 70 anos de idade. Minha vida
dediquei a estudos de Psicologia, Parapsicologia, pré-história, religião, Física
Nuclear, e OVNIS.
Mantive, desde 1966 até 1973, escola de estudos e práticas de Psicologia e
Parapsicologia. Em 1972, no primeiro e único congresso brasileiro de
Parapsicologia, distribui apostilas apresentando as leis que regem os fenômenos
dessa ciência.

MEUS SONHOS PREMONITIVOS.
Minha vida desde menino me proporcionou sonhos que acontecem.
Explico. Todos temos sonhos. Mas existem sonhos especiais os quais depois
acontecem.
Assim acontece com alguns dos meus sonhos. Dias depois tornam-se reais. Vou
contar alguns deles.
Um sonho de criança.
Sonhei que estava em um piquenique.
Nele, junto com adultos e crianças, andamos por caminhos no meio da mata;
atravessamos córregos; tomamos banho em um lago onde havia uma belíssima
cachoeira; fiquei encantado com uma das meninas.
Passaram-se dias. Em um domingo tudo aconteceu igual ao sonho.
Assim tem sido toda minha vida. Foram muitos que se tornaram reais.
Eu me perguntava. O que é isso? O tempo foi passando, os sonhos acontecendo, e
tive certeza que os sonhos eram avisos de fatos que iam acontecer.
Três sonhos sobre a morte de meu pai.
O PRIMEIRO
Tive um sonho no qual eu vi que meu pai estava cego.
Ele estava deitado em uma cama de hospital. Sua vista esquerda parada. Notei que
por trás da cama havia um tubo de ferro.
Fiquei apavorado. O sonho era do tipo dos que aconteciam.
Nós tínhamos uma loja de ferragens na qual haviam prateleiras altas e onde eram
colocados objetos pesados. Fiquei com medo que caísse algum desses objetos em
seu rosto.
De manhã, ao acordar, corri e lhe falei para tomar cuidado. Devia evitar que
algo lhe caísse na cabeça.
Meu me olhou espantado. Julgou que estivesse a falar bobagens.
O SEGUNDO
Nele eu andava em um caminho de cimento ladeado por gramas; seguia um enfermeiro
de branco o qual transportava uma maca coberta com um lençol.
Seguíamos para um prédio o qual estava com os tijolos a mostra. Ainda não o
tinham rebocado.
O TERCEIRO
Estava com outros parentes na sala de jantar de casa. Era noite. Quando meu
primo Sérgio me pediu que escrevesse um comentário sobre o meu pai o qual
levaria para ser publicado nos jornais.
Eu tinha 17 anos. Ia prestar o vestibular de engenharia. Esqueci do sonho.
Um domingo, na hora do almoço, recebemos um telefonema. "Meu pai havia tido um
derrame e estava no hospital”.
Meu pai não falou mais nada. Entrou em coma e depois morreu. Chorei muito.
Nós desejávamos que vivesse. Contudo não melhorou.
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Eu lhe fazia companhia. Aí recordei o sonho. O derrame o cegara. Por trás da
cama estava o tubo do oxigênio.
Esperava que vivesse. Um dia, para distrair, fui olhar pela janela do corredor
do hospital.
Assustei. Vi o prédio dos tijolos, do sonho, para o qual havia ido, seguindo o
enfermeiro que empurrava a maca coberta com o lençol. Perguntei a enfermeira "O
que é aquele prédio?", Ela me respondeu. "É o necrotério".
Chorei. Já sabia. Tinha sonhado seguindo o cadáver de meu pai para o necrotério
da Santa Casa de Santos.
Meu pai morreu e tudo aconteceu como nos sonhos.Inclusive uma reunião familiar
em casa quando escrevi um necrológio para os jornais.

Todavia os sonhos podem não acontecer.
Esses sonhos eram difíceis de compreender. Como ter sonhos do futuro?
Sonhos com os mínimos detalhes.
Procurei padres, religiosos, etc. Ninguém soube esclarecer.
O MEDO DE MORRER

Este sonho mudou minha vida. Eu namorava uma moça. Era de família amiga.
Estávamos para ficar noivos.
Marcamos a data para anunciar o noivado. Tive este sonho.
"Eu estava na festa. Dançava com minha noiva. Quando eis que o teto do salão se
abriu. Do alto desceu uma escada. Essa subia até os céus. Ao meu lado estava meu
pai já falecido.
Ele tomou minha mão e disse: "Vem ele te chama".
Não fui na festa e desmanchei o namoro.
Achei que seres superiores não queriam meu casamento com a moça.
Compreendi. Nós não sabemos o futuro. Mas eles sabem.
Profissionais da Psicologia comentam sobre os sonhos só que eles não vivem esses
premonitivos. Assim não podem entender.
Os sonhos e a vida.
Os sonhos continuam por toda minha vida. Porque eu?
A conclusão a qual cheguei foi que: ser ou seres superiores donos dos destinos
estavam me orientando.
Todavia em outros sonhos me vi em regiões fora da Terra. Também neles vivi
contatos com seres extraterrestres.
Pensei. Serei eu desse povo que me orienta?
Um susto
Tive sonho no qual vi meu irmão mortinho em um caixão. Cadavérico e rodeado de
rosas, fiquei apavorado."
Minha mãe tinha costumes que nos desnorteavam.
Uma amiga de minha mãe tinha o costume de tratar as febres dos filhos colocandoos em banhos mornos e ir baixando a temperatura da água até que ficasse fria. As
febres passavam. Minha não. Achava que podíamos ficar curados das febres mas que
podíamos pegar pneumonia.
Depois desse sonho me preparei para tratar as saúde de meu irmão e evitar a sua
morte. Qual seria a causa da morte?
Um dia ele ficou febril. A febre foi aumentando.Foi no médico. O médico disse.
Estava com intermação (descontrole da temperatura) e podia morrer.
O único tratamento seria o banho com temperatura a ser reduzida de morna para
gelada.
Eu sabia. Minha mãe não ia permitir.
Fui enérgico e relatei o sonho. Aí minha mãe, a contra gosto, concordou com os
banhos gelados.
Ele tomou banho com a água cheia de pedras de gelo. Sua temperatura caiu.
Contudo
pouco. Saiu da banheira e ficamos a colocar pedaços de gelo sobre
pernas e braços e a temperatura mesmo assim custou a normalizar".
Não morreu. Ficou vivo. Aprendi. Os sonhos podem não ser fatais. Podem ou não
acontecer. Dependem de variantes dos acontecimentos.

OUTROS SONHOS
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Tive um que me avisou da explosão do gasômetro da cidade de Santos.
Nesse sonho ouvi uma explosão muito forte. Acordei. Era madrugada. Peguei meu
carro e fui ver o que havia acontecido. Encontrei o quarteirão, onde ficava
gasômetro da cidade de Santos destruído.
Uns dois meses depois explodiu. Impressionante. Arrasou uns dois quarteirões.
Desmontou as casas só ficaram cacos de tijolos, de telhas, pedaços de madeira, e
etc., amontoados aqui e ali, pelo chão.
Contaram-me que as freiras que moravam em um prédio no quarteirão do gasômetro,
e os padres que moravam na igreja a qual teve partes de sua construção
danificadas, saíram a seguir da explosão a correr pelas ruas de calcinhas e
cuecas.
Contudo não aconteceram vítimas graves ou fatais.

ESSE SONHOS PODEM SER BEM DETALHADOS.
Os que proporcionam os sonhos são seres superiores de muito poder e sabedoria.
São donos dos nossos destinos.
Nós podemos prever ocorrências.Todavia detalhes das vidas de muitas pessoas com
meses de antecedência já é mais complicado.
Tive um que não foi importante em minha vida. Contudo serviu para saber o poder
de previsão desses seres
Estava num bar. Estava a comer um sanduíche de queijo quente. Estava a beber um
guaraná.
Ao lado estava o motorista de meu caminhão que transportava as frutas e legumes
que comerciávamos.
Uma moça nos atendia. O bar era em um posto de gasolina na estrada que vai de
Curitiba para o Sul.
Por uns quinze minutos vivi todo o movimento desse posto da estrada. Pude
observar as fisionomias, seus corpos, suas roupas, e os respectivos
comportamentos.
Foram muitas as pessoas que pude observar. Os donos do posto, os funcionários, e
até os cachorros que vagabundeavam. Também vi vacas e cavalos no cercado atrás
do posto.
No sonho que demorou algum tempo vi os carros, caminhões, e outros veículos, que
se abasteceram e continuaram as viagens.
Vi as pessoas, homens, mulheres, crianças, animais, e etc. que viajavam nesses
veículos.
No sonho gravei no meu cérebro os fatos que iam acontecer. Observei roupas,
corpos, os comportamentos, as falas, das pessoas, Parece que assim aconteceu em
resposta às minhas perguntas. No sonho participaram uma centena de pessoas.
Esse sonho aconteceu inteirinho nos mínimos detalhes.
Considerem: conhecer os que iriam viajar; os que estariam naqueles instantes no
posto; realizando aquelas atividades; comendo ou bebendo aquelas coisas;
vestidos com aquelas roupas; vivenciando aqueles corpos sadios ou doentes
(resfriados).
E ainda observei as mesmas expressões, das pessoas, de tristezas, preocupações,
pressas, sonolências, e etc, do sonho.
Concluí. Quem proporciona esses sonhos é senhor de nossos destinos.

ESCOLHA DO FUTURO COM AUXÍLIO DOS SERES DO UNIVERSO
.
Eles atendem nossos pedidos. Usei dos sonhos à minha vida.
Tinha sonho bom e eu ia em frente. Caso fosse ruim eu retrocedia.
Pena que eu nunca fui bom no interpretar os sonhos. É claro burrice de minha parte.
Assim combinei as previsões dos sonhos com escolhas de minha personalidade.
Não vivi vida normal como os demais.
Sempre as opiniões, conhecimentos, usos e costumes das pessoas só tinham valor se aprovados por
eles.
Eles acompanham todas as vidas e escutam e gravam nossos pensamentos.

ORIENTAÇÃO DO BEM OU DO MAL?
Assim fiquei conhecendo os conceitos deles. Gostaria de saber mais.
Vou narrar um pouco de minha vida para que possam compreender.
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Com 20 anos casei, sem saber, com moça com princípio de tuberculose. Três meses
depois ela ficou envergonhada e fugiu de minha vida. Nessa época descobriram a
estreptomicina e ela escapou da morte.
Assim fiquei sozinho.
Minha mãe combinada com os pais dela conseguiu a anulação desse casamento. Só
que demorou uns 6 anos.
Uns 3 meses depois de separado tive um sonho.
Eu estava na casa de minha avó e sentado em uma cadeira na sala de jantar. Ao ir
ao seu quarto a encontrei morta em um caixão. As portas e janelas estavam
decoradas com os panos roxos do luto. Em volta do caixão estavam os castiçais
com velas acesas. Esperava a hora do enterro. Estava sozinho.
Aí a Marli apareceu. Chegou como se nada tivesse acontecido. Veio até mim,
abaixou-se, abraçou minhas pernas e me pediu perdão
Eu não sabia o que fazer. Juntos nós vivemos atividades sexuais muito intensas.
Eu era o fogo e ela a palha. Contudo com a separação me deixara por demais
ciumento. Sozinho ficará a me perguntar. O que estaria fazendo? Morria de ciúmes
dela.
Pensei no que faria quando ela retornasse. Como gostava muito dela sabia que a
perdoaria. Eu sabia que ia voltar. Era um desses sonhos que aconteceriam.
Falei ao ser superior que não queria mais aquela moça. Havíamos brigado muito.
Eu achava que ela, ao mesmo tempo que me amava, me odiava.
Foi quando sonhei.
Eu me vi fardado, em uma cidade a qual não conhecia, e namorando uma moça.
Nesse sonho mantive relacionamento sexual com essa linda jovem.
Ela era moça caprichosa que decorava seu quarto. Os móveis, penteadeira, cama,
tudo muito bonito. Quarto cheio de decorações, bibelôs, limpo e perfumado.
Era moça de programa.
No sonho vivi tudo. Nos beijamos, nos despimos, nos acariciamos e tivemos
relações sexuais. No sonho vivi o prazer sexual. Depois o sonho apagou.
Depois desse sonho, uns três meses,
como aspirante a oficial, fui convocado
para fazer estágio à promoção a segundo tenente do E. B.
Escolhi o estágio no 2 o Batalhão de Fronteira de Cáceres,
Fugi para não acontecer o sonho da volta da Marli.
Ao voltar me contaram. Minha avó morreu tal qual no sonho. Nos dias da morte de
minha avó a Marli esteve em Santos e me procurou.
Haviam sido dois sonhos. O da morte de minha avó acontecera. O meu encontro com
a Marli havia evitado.
Foi ao passar na cidade de Corumbá que vivi o encontro amoroso.
Católico me perguntei. Orientação do bem ou do mal? Sonho de sexo poderia ser
orientação do bem

Resolvi estudar a Bíblia.
Precisava conhecer a mensagem divina. Queria explicações.
A leitura me deixou confuso. Passei a ter dúvidas sobre os valores científicos e
religiosos desse livro.
Também sobre a veracidade das narrativas. Constatei o choque entre os conceitos
científicos e religiosos.
No ATB encontrei orientações contraditórias. Muitas vezes malvadas, e nem sempre
se apresentavam originárias de um Deus justo.
Minha fé contudo era grande. Li e reli muitíssimas vezes O A.T.B.

MINHA VIDA DE PARANORMAL
Sou paranormal. Uso das faculdades da Parapsicologia. Conheço que o homem que
tem o domínio da paranormalidade é um micro deus.
Sei que eles, os do Universo, os que orientam a Terra, são paranormais, mais
evoluídos, cultos, e etc. e em tudo muito superiores aos terrestres.
Os da Terra que se julgam superiores, os das nações que pensam ser
desenvolvidos, não passam de retardados mentais a eles comparados.
Os ETS, dos quais
herdamos o corpo do homo sapiens, usam todo o potencial
psíquico e parapsíquico do cérebro.
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Pessoalmente, desde criança, realizo todas as atividades da Parapsicologia.
Todavia só tenho parcial domínio, e só realizo obras mais complexas quando fico
ativado emocionalmente.
Realizo transmissões telepáticas e sugestionamentos telepáticos.
Sou capaz de ver no meu pensamento visual cenas e fatos que estão a acontecer no
mesmo momento em outros lugares e fora do alcance de minha visão.
Quando treinado sou capaz de ver nua uma pessoa vestida; de ver o que está
acontecendo em outra sala da qual estou separado por parede.
Já realizei várias curas de doenças gravíssimas. Minha mãe não ia aos médicos.
Eu a tratava com irradiações psicocinéticas. Morreu aos 83 anos.
Sou capaz de interferir e modificar fatos físicos, químicos, e biológicos.
Sei que somos habilitados para sintetizar elementos atômicos e elaborar
ocorrências minerais, vegetais, e animais.
Em sonhos, depois que conheci os super poderes que possuía, me avisaram que não
devia usar de meus superpoderes em meu benefício.
Em benefício dos outros posso usar. Somos deuses. No caso micro deuses.
Só que, desde criança, ensino aos outros a fazerem as mesmas práticas que faço.
Assim conheci que todas as pessoas normais possuem esses dons. São faculdades
psíquicas as quais todas as pessoas sadias possuem.
No futuro, os que passarem no julgamento de Deus, sobreviverão e usarão de todos
os dons de suas naturezas.
Meu mestre religioso e cultural, conscientemente, desde menino, é Jesus Cristo.
Assim vou fazer muitas citações das orientações que nos legou.
Jesus disse: "Dia virá que fareis obras melhores e maiores do que as minhas"
Nós, todos, os terrestres, possuímos essas faculdades. No momento as pessoas as
utilizam às maldades. São tão atrasadas que não acreditam nessas forças e não as
utilizam em obras que poderiam ser boas.
Jesus dominou e usou suas faculdades parapsíquicas. Eu não tenho a capacidade de
Jesus. Vivo apenas instantes desses super poderes.
Jesus foi um Deus na Terra. Todavia Jesus disse que estava na Terra em corpo
carnal tal como nós. Assim Jesus ensinou que essas atividades paranormais também
são próprias dos carnais terrestres. Por isso ele completou: "dia virá que
fareis obras melhores e maiores que as minhas”.

OS SÁBIOS DA TERRA E A VIDA DE JESUS.
Eles em maioria consideram mentirosas as narrativas das obras de Jesus.
Realmente Jesus transformou água em vinho.
Para que físicos e químicos atentem lhes digo. Jesus, ao efetuar essa
modificação transformou átomos de H, e de O, em outros elementos atômicos, como
carbono e nitrogênio, os que se fazem necessários à substância do vinho.
Jesus multiplicou os peixes e os pães. O que fez realmente sintetizando-os.
Tolos são os que acham que os do povo comeram migalhas e com elas ficaram
satisfeitos.
Também são tolos os que acham que todos os elementos atômicos existentes no
Universo teriam sido sintetizados em uma suposta única explosão (Big Bang). A
todos os instantes as estrelas sintetizam sistemas, partículas, elementos
atômicos, e substâncias. Os nossos físicos defendem conceituações erradas e
estão atrasadíssimos.
Algumas Obras de Jesus: Jesus ressuscitou Lazaro e a menina de Cafarnaum;
devolveu a visão para cegos; curou muitos paralíticos; fez as curas que chamam
de milagres.
Cada ser humano têm no cerebelo um dínamo e sintetizador o qual é capaz de
produzir segundo nossos desejos e ordens quaisquer fatos da existência material.
Da mesma forma temos o poder de criar, destruir e eliminar, as ocorrências
minerais, vegetais, ou animais, desde que assim resolvamos proceder.
Quando, em razão disso, somos capazes de livrar pessoas de viroses, bactérias,
tumores cancerígenos, e etc.

As doenças e as curas.
Todavia as doenças existem ocasionadas por determinados costumes que usamos. Por
exemplo a ingestão de alimentos que, com o tempo, nos adoecem.
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Ei ainda não estudei biologia. Não tive tempo. Contudo. A impressão que tenho é
que os vírus nascem no nosso próprio corpo. Não precisamos ser contagiados por
elementos
externos
ao
nosso
corpo.
Os vírus devem nascer assim. Nós nos alimentamos com genes de muitas espécies.
Deverá acontecer que casualmente, alguns desses genes, ou traços genéticos, se
assimilem com proteínas. Isso em função de ocorrências eventuais quando por
acaso participam enzimas apropriadas. Aí traços genéticos, ou genes, adquirem
vida. São os vírus que nos proporcionam tantas doenças.
É por isso que no Gênesis está escrito que por nos alimentarmos com o fruto da
Arvore do Bem e do Mal poluímos a Terra.
A realidade é que vivemos doenças e mais doenças.
Vivemos segundo a conceituação. “O que não mata engorda”
As pessoas doentes procuram médicos, remédios, e curas.
O caso é que as pessoas podem ser curadas.
Todavia as curas podem ser provisórias ou definitivas.
A situação é que as doenças são resultantes de usos e costumes que praticamos.
Eu tenho o costume de dizer. Nós somos o que comemos.
Quando eu me dedicava a recuperação de pessoas com problemas psíquicos eu ia na
casa de meus clientes. As vezes, quando me sentava para jantar, eu observava o
que comiam. Depois eu fazia a descrição das personalidades e dos problemas de
saúde.
Por esse motivo faz tempo me dedico às pesquisas sobre os efeitos benévolos ou
malévolos dos alimentos.
O fato é que não adianta uma pessoa ser curada quando ela continuar a praticar
os costumes que a fizeram ficar doente. É óbvio, a doença retorna.
Deus, Enlil, Pai de Ea (Jesus) sempre teve preocupação com as nossas saúdes.
Tanto que no Êxodo levou nossos ancestrais para o deserto por 80 anos para lhes
tirar os costumes bárbaros que lhes proporcionavam doenças e males.
Depois deu as leis que devíamos seguir.
Muitos não sabem. Isso porque os pastores não lhes ensinam ou porque nunca leram
nos livros sagrados as leis de Deus.
Todavia, entre as leis que Deus nos deu para seguir, temos as leis que se
referem aos costumes alimentares.
Deus nos fez uma promessa.
Segundo essa promessa todos os que respeitassem as leis da alimentação de Deus
viveriam vidas saudáveis e morreriam com muitos anos.
Depois “Ea”, nome babilônico de Jeová, encarnou como Jesus e não revogou nenhuma
das leis de Deus.
Conforme ele mesmo disse “ele veio para abrogar (confirmar).
Assim Jesus (Ea) não revogou as leis da alimentação.
É verdade. Jesus disse que de nada valia respeitar as leis da alimentação quando
a pessoa vivesse vida indigna.
Pois a indignidade leva à condenação de Deus e a perda da vida eterna.
Assim Jesus deu a entender que entre os erros seria melhor à pessoa comer
errado, ficar doente, sofrer, morrer, do que ser indigna e estar condenada.
Contudo Jesus não revogou as leis da alimentação dadas por ele mesmo quando
orientava o povo de Israel na pessoa de Ea.
O azar nosso foi que os antigos eram de pouca cultura.
Não existiam
conhecimentos científicos: Biologia, nutricionismo, e etc.
Esses de pouca cultura se fizeram cristãos.
Aceitaram Jesus como filho de Deus.
Só que ao aceitarem o cristianismo não desejavam mudar seus costumes
alimentares.
Assim, quando ficavam sabendo que como cristãos teriam que mudar seus alimentos,
desistiam de ser cristãos.
Também não aceitavam a circuncisão. Tinham medo de ser circuncidados.
Por esse motivo os pastores cristãos acharam que o cristianismo não ia
desenvolver.
Resolveram, então, que não precisariam ser circuncidados e poderiam comer o que
desejassem.
Aí essas leis de Deus, pelos
cristão, não precisaram mais ser respeitadas.
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O castigo da natureza
Deus não castiga cada um de nós porque não respeitamos suas leis.
A natureza biológica, biofísica, patológica, e etc, que segue as leis universais
de Deus se encarrega dos castigos.
A pessoa come, por muito tempo, alimentos que são prejudiciais ao organismo fica
doente, perde a saúde, sofre dores, e morre cedo.
Nós conhecemos. Somos felizes quando temos saúde. A saúde é o bem mais precioso
que Deus nos pode dar.
Todavia os hospitais andam cheios de doentes. São doenças de todos os tipos. São
sofrimentos e dores.
Para muitos esta vida é um verdadeiro inferno.
Os religiosos se dizem orientados por Deus.
Assim o Papa, Sumo Pontífice da Igreja Católica, é orientado por Deus.
Eu acho que assim deve ser.
Só que eu acho que os religiosos, embora orientados por Deus, se fazem de surdos
às orientações do nosso Deus.
Será que Deus deixou de avisar os pastores católicos que eles deviam dizer aos
crentes que deviam respeitar as leis da alimentação?
Sinceramente eu acho que não. Eu acho que deve ter dado a eles essa orientação.
Eu penso que eles, glutões, ingerindo os alimentos proibidos decidiram continuar
a comer de tudo que gostam e também não se envolver com as alimentações dos
crentes para não os espantar dos templos.
Assim as ovelhas de Deus vivem, adoecem, sofrem, vivem dores horríveis, e ainda
de pouca idade muitas morrem. As que envelhecem, coitadas, nos últimos dias
padecem doenças muito desagradáveis.
Eu não tenho o direito de condenar. Assim não estou condenando ninguém.
Todavia os pastores se fazem condenáveis por Deus quando não ensinam aos crentes
as suas leis.
A vida com doenças é horrível. Para muitos até se tornam desejáveis as mortes.
O Pior. O abandono de Deus.
Porém o pior da atual situação que é conseqüente dos errados costumes
alimentares é que as pessoas se afastam definitivamente da religião e de Deus.
Vou explicar.
As pessoas ficam doentes, sofrem horrores, clamam e oram à Deus por curas; não
ficam curadas porque continuam se alimentando com comidas as quais lhes provocam
as doenças.
Muitíssimas vezes Deus as atende. Aí elas vivem melhoras. Todavia continuam a
comer as porcarias e suas doenças retornam.
Acontece assim. Elas ingerem alimentos que, com o correr do tempo destrói seus
organismos. Aos poucos as doenças surgem e se agravam. Deus as cura. Continuam a
se alimentar com os alimentos prejudiciais e as doenças voltam.
São as leis da natureza de Deus. São imutáveis.
Deus recomendou o que devíamos comer.
O Pior é que as pessoas não orientadas, ingerindo alimentos que as envenenam,
depois de muito pedirem por curas para Deus, ao fracassarem e não serem
atendidas desanima de Deus.
Muitas concluem. Ele, se existe, não gosta de mim. Aí abandonam Deus e a
religião. Essas se tornam descrentes e muitas vezes materialistas e diabólicas.
A culpa é dos pastores que deviam prestar mais atenção nos pensamentos que Deus
lhes envia. Devem ser mais responsáveis e aconselhar os crentes ao respeito às
leis de usos, costumes, e alimentação de Deus.
Sim. Porque são necessários costumes sexuais, de higiene, e outros, para que
possamos ser saudáveis. Também fazem parte das leis.
A santidade.
Eu tenho acompanhado vidas de pessoas santas que no final de suas vidas sofrem
doenças que se tornam castigos infernais.
A pergunta que é feita por todos é: Porque Deus a está castigando tanto? Ela
sempre foi uma santa. Ela não merecia esse fim.
Não se trata de um castigo de Deus. É o resultado de costumes alimentares
errados.
Um outro erro dos religiosos é não admitir que pessoas normais possam ser
santas.
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Existem sim. Existem milhões de pessoas dignas que nada fazem de errado e que
respeitam as leis morais de Deus.
Eu acho que os que não acreditam que elas existam é o fazem porque estão
julgando os outros segundo suas erradas vidas.
Contudo, façamos
diferença entre pessoas dignas que respeitam a máxima de
Jesus, e outras que doam, com sacrifícios pessoais, suas vidas, para se
dedicarem aos outros.

Continuo as obras de Jesus: Jesus secou a figueira. Nós temos o poder de
criar, gerar, ou eliminar a vida.
Jesus levitou e andou sobre as águas. Nosso cérebro produz forças as quais
anulam as forças gravitacionais.
Jesus disse que aquele que tivesse fé como um grão de mostarda seria capaz de
remover montanhas. Assim são os evoluídos de nossa espécie.
Os maus pensamentos.
Nestes dias estou a constatar que a natureza divina dos terrestres vai acabar
participando da destruição desta civilização.
O problema é que as informações meteorológicas da televisão fazem previsões do
tempo. Fazem previsões das possibilidades. Assim informados pela televisão das
possibilidades de chuvas, tornados, e etc. as pessoas com suas naturezas divinas
e seus pensamentos negativos podem atrair e provocar secas, chuvas torrenciais,
tornados, e etc.
Problemas que com bons pensamentos seriam afastados.
Assim os deuses terrestres se alto destroem por não conhecerem seus potenciais
divinos. Contudo Jesus falou o suficiente para que os inteligentes soubessem de
suas faculdades parapsíquicas.

O UNIVERSO DE JESUS
Jesus nos contou tudo. Também falou que na casa do Pai dele existem outras
moradas. Assim no céu, nas estrelas, existem outros planetas os quais são
habitados.
Narrou entre linhas que existe um Universo habitado por seres iguais a nós.
Explicou para quem quis entender que foram eles que nos semearam e que tomam
conta de nossa evolução.
Eu dou risada das pretensões dos militares e cientistas do U.S.A. e de outras
nações da Europa. Rio quando penso que se acham capazes de enfrentar os seres do
Universo. São uns retardados mentais
Jesus disse que: "caso precisasse e pedisse o Pai lhe enviaria uma legião de
anjos que o socorreriam".
Esses anjos não têm asas e são homens como nós ( todavia podem levitar). São os
homens eternos de outras moradas do Universo.
Sócrates
Jamais me esqueci da conceituação desse filósofo. Ele considerava que toda a
orientação, conhecimentos, procede de Deus.
Existe o ditado popular... "Quem procura acha". Orei muito a Deus. Pedia que me
proporcionassem conhecimentos que me explicassem a vida. Desejava entender de
várias ciências.
Cursei Uma Universidade do Universo.
Os conhecimentos ensinados nas faculdades não me satisfaziam.
Muitos me perguntam. “No que você é formado?”
Eu, aqui na Terra, só me formei em Ciências econômicas. Como explicar para todos
que cursei uma universidade do Universo? Acreditariam?
Nestes dias estou feliz.
Eu sou pobre. Devia ter mais dinheiro para arcar com minhas responsabilidades
com minha família e com meus filhos.
Todavia Deus me manteve pobre. Sempre tive o suficiente para viver mas não pude
proporcionar aos meus as verbas necessárias às mínimas condições econômicas
atuais.
Todos me incriminam. Agora, cansados, já me perdoam.
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Nem eles, meus filhos, deram atenção às minhas obras.
Acham que tudo é uma loucura. Comentam. “Imaginem só. O pai é meio esquisito.
Como podemos acreditar que os conhecimentos dele se originam de aulas em
universidade do espaço?”
A realidade foi que em determinada época de minha vida alem dos sonhos
precognitivos passei a receber aulas. Aulas nas quais por início me ensinaram
Psicologia e Parapsicologia.
Achei que Deus providenciou que me atendessem.
Ca entre nós. Fui um chato. Muito pedi. Creio ter aborrecido tanto os do Divino
Espírito Santo que acabaram me atendendo.
Passei a ter vivências diferentes enquanto dormia. Aconteciam nas noites, em
horas da madrugada;
Tudo começou com um sonho no qual estive a me matricular em um colégio.
Um sonho bobo aparentemente sem significado. Depois entre as 3 e 4 h
eu
acordava e desperto, tal como estou a escrever estas linhas, ficava a assistir
aulas.
No primeiro curso do qual participei só achei estranho um dos professores usar
óculos.
As aulas iniciavam assim. Eu acordava. Ao acordar me encontrava sentado em uma
cadeira simples. O ambiente era muito grande. Um enorme salão.
Eu estava a participar de uma turma de alunos. Éramos apenas nove. Seis homens e
três mulheres. A disposição das cadeiras de nossa turma era de três na frente,
três no meio, e outras três atrás. Eu ficava sentado do lado esquerdo e no meio.
(Tem muita gente de outros planetas cursando essa universidade).
Nessa época eu tinha, em Santos, nos fundos de minha casa, um Instituto de
pesquisas de Psicologia e Parapsicologia.
Para fundar essa instituição convidei pelos jornais as pessoas que se
interessavam por esses temas.
Apareceram várias pessoas. Depois com a troca de conhecimentos entenderam que
eu, por ser paranormal, por lhes poder ensinar práticas de Parapsicologia, devia
lhes transferir o que sabia.
Assim iniciamos o Instituto Santista de Estudos Psíquicos e Parapsíquicos.
Os seres superiores me ensinavam nas madrugadas e eu transferia os conhecimentos
aos meus alunos.
Passei a realizar atividades e experiências segundo o que me ensinavam.
Terminei cursos, iniciei outros. Esses estudos e essas orientações continuaram
por toda a minha vida.
Quando escrevia estas linhas me matricularam em novo curso.
Todavia esses estudos já terminaram e agora não estou mais freqüentando nenhum
curso.
Os ensinamentos ficam gravados no córtex. Para os utilizar devo estudar assuntos
relacionados. Então, eles afloram.
Todavia os conhecimentos científicos deles são superiores aos da Terra. Sendo
assim para assimilar seus estudos tive de rever os estudos científicos daqui.
O caso foi que fui encontrando muitos erros. Aos poucos comecei a escrever os
meus comentários sobre as erradas conceituações terrestres. Assim procedi e fui
corrigindo.
Para isso fui usando das gravações que faziam no meu inconsciente.
Foram
estudos
de
História,
de
Religião,
de
Psicologia,
Análise,
e
Parapsicologia.
Desejei conhecer mais e dedique-me à Física. Aí, só por muito lhes pedir, me
ajudaram um pouco.
Sempre, que eu precisei de novos conhecimentos, eles providenciaram que
chegassem às minhas mãos livros, revistas, reportagens, que me serviam.

Meus pensamentos sobre os enviados de Deus.
Fico a pensar. Será que me ensinaram conhecimentos definitivos?
Acho que nos
ensinam o que querem e quando querem. Também que assim procedem segundo nossas
possibilidades de assimilação, moral, cultura, usos, costumes, e etc.
Nos enviaram Confúcio, Buda, Maomé, outros, e orientaram os profetas.
Os enviados, os que ensinaram leis, normas, costumes, aos povos, o fizeram
segundo missões especiais.
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Maomé veio para os árabes. Confúcio para os chineses. Buda para os orientais.
Assim vieram outros.
Contudo esses enviados foram especiais segundo as necessidades dos povos.
Pregaram as orientações que seus povos podiam seguir. Deram as leis que eles
tinham condições de respeitar.
Assim não ensinaram as leis como elas devem ser. Deus apenas protelou o dia em
que vai voltar a legislar para todos os terrestres.
Assim as orientações desses missionários não são semelhantes.
Qual deles está certo?
Todos estão certos. As mensagens corresponderam às
necessidades e merecimentos dos povos. Também acho que o problema das
conceituações religiosas serem conflitantes está relacionado às interpretações,
adulterações, que os terrestres fizeram das orientações que receberam.

OS OBJETIVOS DE DEUS
O primordial objetivo dele é de nos fazer dignos. Programam vivências e
experiências.
Assim escolhendo trilhar o caminho do bem ou do mal cada um de nós, nas
vivências desenvolve sua personalidade.
Assim nos habilitamos ou não à seleção.
Tudo foi programado para em longo prazo (muitas encarnações), conseguirem o
objetivo de nos fazer dignos. Por esse motivo, por mais que vivamos horríveis
sofrimentos, não podemos condenar os Super Seres do Universo.
Assim, como o leitor pode concluir, acredito na reencarnação. Nós concebemos
Deus justo. A justiça é feita em razão da existência da alma e da reencarnação.
Essa é minha opinião e não uso debater esse tema com outras pessoas.
Cada qual tenha suas próprias idéias.
Também só porque assim penso não acho que devo ser condenado por religiosos os
quais não aceitam esse conceito.
Foi orientação de Jeová o “Anátema”, a matança dos povos que os israelitas
conquistaram quando ocuparam Canaã. Um Deus que manda matar povos por certo tem
condições de em outras situações lhes devolver as vidas.
Antes eu acreditava na existência da alma.
Agora eu sei. “A alma existe”. Localiza-se nos ventrículos do cérebro. Daí
dirige nossos corpos e vidas. Escrevi um outro livro no qual apresento provas
científicas da localização e existência da alma (ocorrência pré física) nos
cérebros. Essas informações fazem parte de minha obra “Psique. Psicologia, Psico
Análise, Parapsicologia Teórica e Experimental”.
O fato é que providenciam vivências de todos os tipos e nos dão oportunidades
para que enfrentando as situações aprimoremos nossas condutas. Dessa forma podem
dar novas oportunidades aos que foram sacrificados.
Assim sendo, considerando-os como condutores de nossos destinos, podemos achar
que não praticam injustiças.
Deus é Onipotente, Onipresente,e tem muitos outros poderes. Assim eu penso de
meu Pai e o amo, admiro e respeito.
Contudo tem uma coisa que Deus não faz.
Deus aos nos dar as vidas de nossas almas não tem condições de nos criar dignos
ou indignos.
Também caso assim fosse seriamos meros robôs. Deus não nos deseja robôs.
Ele cria nossas almas virgens. Quando nossas almas foram geradas eram virgens e
não tinham personalidades. Nem boas nem más.
No decorrer das vidas é que escolhemos nossos caminhos e personalidades.
Todavia, na medida que vamos escolhendo, vamos gravando no corpo de nossa alma
(de estrutura pré física), nossas personalidades.
Essas passam a fazer parte dos corpos de nossas almas. Passam a ser tal como as
características genéticas de nossos corpos materiais.
Assim sempre que revivemos voltamos com nossas personalidades. Também quando
retornamos voltamos com nossos potenciais intelectuais e culturais.
Esses já são características de nossas almas.
Os rostos, os corpos, as características hereditárias, são aquelas que nossas
almas podem assimilar. Assim nascemos de pais que nos proporcionam ao iniciar as
vidas com condições das continuidades de nossas personalidades.
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É por esse motivo que a vida é como é. Sofremos, amamos, nos alegramos,
estudamos, vivemos. Assim em função das experiências decidimos como devemos
tratar os outros e nos habilitamos ou não à vida Universal.

OS ERROS DOS SÁBIOS DA TERRA.
São muitos os conceitos errados dos terrestres.
Em verdade estão perdidos e confusos os religiosos e os cientistas.
No ATB. No Antigo Testamento Bíblico.
As datas estão erradas. José do Egito aconteceu faz mais ou menos uns 8 000
anos. As narrativas do Gênesis foram copiadas, não são originais e estão mal
contadas.
Nesse livro encontramos muitas adulterações e implantes de orientação humana
terrestre.
Assim nós, da Tribo de Israel que fugimos de Canaã, estamos perdidos e não temos
onde ler a legitima orientação de Ea.
Os cientistas, por sua vez, desenvolveram conceituações científicas básicas
erradas, e estão perdidos.
Não vão conseguir mais sucessos enquanto não corrigirem erros básicos que
prejudicam todas as ciências, inclusive a biologia e a medicina. Erros que
impedem novas e maravilhosas tecnologias. Os erros se iniciaram com erradas
deduções de Einstein e outros físicos.
Para a continuidade do progresso científico, tecnológico, e etc, da Terra, os
orgulhosos, bem pagos, bajulados, físicos nucleares devem rever suas erradas
conceituações.
Sobre esses assuntos eu escrevi dois livros os quais também estão neste site.
Um é “A Verdadeira História Desta Civilização da Terra”. O outro é “Teoria Geral
Básica de Física e Química”.

MEUS SONHOS DA DESTRUIÇÃO DESTA CIVILIZAÇÃO.
Eu já comentei que tenho sonhos premonitivos.
Eu me pergunto. Sou ou não um profeta?
Também, eu não sei. Segundo o conceito religioso só é profeta o homem que faz
profecias e cujas profecias se tornam realidades.
Sinceramente eu não desejo ser profeta.
Nos meus sonhos eu vi destruições e mais destruições. Eu vi o fim desta
civilização.
Vou contar alguns desses sonhos. Faz tempo. Já não me lembro quanto. Eu morava
na cidade de Santos e mantinha a escola de Psicologia e Parapsicologia.
Tive vários sonhos relacionados com guerras e destruições.
1)
Vi a cidade de São Paulo pegando fogo.
O povo a correr procurando pegar trens, quaisquer tipos de trens, até de cargas
a granel. Trepavam feito doidos e pulavam para dentro das caçambas. Procuravam
fugir nos trens que os maquinistas, igualmente para fugir da cidade, estavam a
movimentar. Todos enlouquecidos. Muita gritaria e uns a atropelarem os outros.
Nesse sonho vi que São Paulo estava pegando fogo.
2)
Vi São Paulo pegando fogo e as pessoas aglomerando-se e matando-se nas entradas
do metro. Vi muitíssimas pessoas a se enfiarem nos túneis do metro. “Acho que
todos que assim fizeram morreram torrados”, todavia não tenho certeza disso. Vi,
igualmente muita gritaria, muita confusão. Cenas horripilantes, dantescas.
3)
Aconteceu de me encontrar no meio de terremotos.
Nesse sonho eu estaria em uma das estradas que saí da cidade de São Paulo. A
estrada estava destruída por terremotos. Possivelmente a Anhanguera. Estava a pé
e ao lado da estrada em um sítio no qual haviam parreiras.
Já haviam acontecido os tremores de terra e essa era a razão porque eu estava a
pé.
Pessoas, mulheres e homens, andavam apavorados pelas ruínas da estrada. Pareceume que não sabiam o que fazer.
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Eu estava com fome. Como para mim, caso assim venha a acontecer, não será
novidade fui apanhar uns cachos de uvas e me alimentar.
Um homem passou perto de mim e olhou-me enojado. Não dei confiança. Recolhi as
uvas na fralda da camisa. Segui comendo.
4)
São Paulo queimada e em ruínas.
Neste sonho entrei na cidade de São Paulo depois que as coisas se tinham
acalmado. Não sobrou nada dessa cidade. Totalmente carbonizada. Os prédios todos
queimados e muitas de suas ruínas ainda de pé.
Parece-me que eu estava a procurar uma criança. Contudo não havia ninguém.
5)
Eu estava a andar, a pé por uma estrada. Não havia nem transito, nem gente.
Retirei-me da estrada e segui em direção a uma casa de sítio a qual da estrada
havia visto. Andei por um pasto. Cheguei na casa.
Essa havia sobrado. Pude notar que estava abandonada.
Não havia ninguém. Entrei. A casa era de sítio e estava toda empoeirada. Fui
obrigado a sair correndo. Estava cheia de insetos. Os insetos haviam tomado
conta da casa. Saí correndo e me coçando todo cheio de pulgas e de outros
insetos.
6)
Sonhei com a destruição de parte da cidade de Santos.
Eu estava nessa cidade. Eu me encontrava na esquina da rua 7 de Setembro com a
Av. Conselheiro Nébias. Eu estava a esperar o ônibus de passageiros que me
levaria à São Paulo.
Estava a observar uma construção a qual estavam a fazer em uma das esquinas. Um
prédio de muitos andares. A construção devia estar no terceiro ou quinto andar.
Foi aí que ouvi uma fabulosa explosão. Logo a seguir vi enorme nuvem pelos lados
da cidade de Cubatão. Essa, com cor violeta fumaça, espalhava-se e rapidamente
vinha para cobrir a cidade de Santos.
Eu estava na frente de um bar em uma das outras esquinas. O dono do bar, a
seguir da explosão, tratou de fechar as portas de ferro. Eu me encostei na porta
e fiquei coberto pela marquise a observar os fatos.
Chovia. A água da chuva era cor de rosa. As pessoas, homens, mulheres, velhos,
crianças, estavam a correr pelas ruas. Na medida em que se molhavam caiam no
chão mortos. Um berreiro de ensurdecer. Contudo o silêncio tomou conta de tudo.
Fiquei paralisado e continuei vivo a observar. Aos poucos foi escurecendo. A
escuridão tomou conta e foi total. Não se iluminaram as ruas. Não se iluminaram
as casas. Não haviam nem pessoas nem carros a andar pelas ruas. Pareceu-me que
estavam todos mortos.
Eu fiquei vivo e comecei a seguir pelas ruas objetivando tomar a estrada para
ir para São Paulo.
Depois, já na estrada, apareceu um carro. O homem vinha feito doido. Ao me ver
parou o carro e me pediu notícias de Santos. Contei-lhe o que havia vivido.
Continuou endoidecido sua viagem.
7)
Posteriormente tive outro sonho sobre Santos.
Nesse vi sobreviventes dessa cidade. Contudo parece que o solo de Santos havia
sofrido uma inclinação.

OCORRÊNCIAS NO SUL DO BRASIL.
Nessa época andei a viajar para o Sul do Brasil.
Tive sonhos de terremotos que destruíram a cidade de Curitiba. Passei muitos
momentos de apuro nesse sonho. O terremoto foi forte e não foram apenas alguns
segundos. O terremoto continuou e os que ficaram vivos e não morreram logo no
princípio tiveram que dar um jeito de arrumarem posições onde não fossem
engolidos pelo chão que se abria e fechava.
Muitos refugiaram-se no parque e subiram nas arvores. Assim procederam muitas
crianças.
Viajei pelo Sul do Brasil dando cursos de Parapsicologia.
Nessa viagem tive sonhos horríveis.
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Tive sonhos de terremotos que destruíram regiões do Paraná e de Santa Catarina.
Terremotos horríveis de não deixarem sobrar nada, absolutamente nada da atual
superfície do solo. Tudo revirado e careca tal como terra arada.
Vi tremores de terras que movimentavam a superfície da terra como se essa fosse
de água.
Em um deles me vi a fugir para dentro de uma igreja. Uma capela de madeira. O
Terremoto foi muito forte quebrou toda a capela. Outras pessoas também ali
haviam se refugiado.
O telhado da capela caiu sobre nós e quase todos ficaram feridos. Depois o chão
da capela, seu assoalho, passou a navegar sobre a terra tal como se fosse um
barco. Os que estavam feridos caiam na terra e por ela eram tragados.
Os que não estavam feridos agarravam-se como podiam ao assoalho e devido os
balanços do mesmo iam despencando e sendo engolidos pela terra que mais parecia
mover-se como com ondas de mar.
Nessa época, desses sonhos, vivíamos a guerra fria entre o U. S. A. e a Rússia.
Tive certeza que se tratava da terceira grande guerra.
Aí escrevi sobre meus sonhos que aconteciam. Acompanhados é claro das visões que
havia tido e que pareciam ser proféticas.
Relatei o suficiente para que fizessem uma reportagem na qual eu dava o aviso
dos cataclismos. Enviei ao jornal "A Tribuna" de Santos. Ao final escrevi que eu
estava cumprindo com minha obrigação de avisar às pessoas as coisas que iam
acontecer.
Como não tinha dinheiro para conseguir um meio de comunicar ao povo as coisas
que haviam me avisado que aconteceriam passava para eles, perante Deus, a
tarefa.
Eles publicaram. Por sinal reportagem bem feita.
Só que na chamada, em letras grandes, acima de minha fotografia onde eu estava
próximo de uma cruz de Jesus Cristo, escreveram PROFETA OU LOUCO.
Não me aborreci haviam dado a mensagem. Era só isso que eu desejava. Livrar-me
de qualquer responsabilidade.
Eu sempre tive dúvidas a respeito de eu ter missão profética. A esse respeito eu
achava que talvez pudesse, até ser um falso profeta. Pois está escrito nas
profecias de Jesus que viriam muitos falsos profetas. Assim eu evitei de me
comportar como profeta.
Em sonhos, os que me orientam, me ensinaram estudos científicos e orientaram que
a eles me dedicasse.
Mandaram que escrevesse o mais rápido possível as coisas que estava a apreender.
Porém nunca me disseram " vai e avisa ao povo que tais coisas vão acontecer".
Eu tomei e tomo estas providências porque tenho medo que no futuro me digam.
" Você é burro mesmo. Você sabia que seus sonhos aconteciam. Você teve sonhos de
catástrofes; você sabia que essas coisas poderiam acontecer tal como aconteceram
seus outros sonhos. Sabia que vinham as desgraças e nada falou aos seus irmãos.
Não os avisou, não lhes deu a oportunidade de abandonarem os caminhos da
maldade. Por esse motivo será castigado.
Ainda tive outros sonhos.
Entre outros sonhei:
Estava a viajar de ônibus de S.P. para Santos. Uma viagem normal.
Era noite. Ao passarmos pela serra olhei, pela janela, para baixo. Vi um mundo
de luzes. A cidade de Santos havia crescido muito e espalhado-se pela baixada.
Sonhei, também;
Com ocorrências dantescas. Com rachaduras na superfície da crosta terrestre.
Sonhei com divisão do território brasileiro em várias ilhas.
Sonhei com o solo além, no horizonte, a levantar-se, transformar-se em uma
muralha e a cair sobre a região onde estávamos ( milhares de pessoas.).
Sonhei com muita chuva e muita lama.
Depois, quando morando no interior, sonhei com orientais, de olhos amendoados,
com os quais estávamos travando batalhas.

SOU FALSO PROFETA?
Eu não sou inteligente. Mas burro também não sou.
Só havia um jeito de saber se meus sonhos eram malucos ou se eram de valor.
Esse jeito era o de comparar com as profecias já existentes. Procurar ver se
combinavam com as previsões que já fazem parte dos legítimos profetas.
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Aí passei a estudar as vidas dos profetas e suas profecias.
Li e reli muitos escritos e muitas vezes.
Fiquei a procurar relações de meus sonhos com as previsões dos profetas.
Passaram-se os anos e os meus sonhos sobre as destruições de São Paulo, Santos,
e das demais regiões do Sul do Brasil não aconteceram.
Fiquei contentíssimo. Eu não fiz como Jonas.
Ele foi escolhido para avisar a população de Nínive que deveriam mudar seus
comportamentos. Deveriam parar com seus desmandos, erros, e crimes. Pois em caso
contrário a cidade seria destruída e eles seriam mortos.
Jonas deu o aviso. As pessoas melhoraram suas condutas e Deus não destruiu a
cidade.
Meus leitores. Eu nunca desejei ser profeta e muito menos estou a torcer para
que meus sonhos se tornem realidades. Eu confesso que estou revoltado com os
crimes dos agiotas e exploradores dos pobres e humildes. Também com
as
indiferenças dos bem situados quanto aos sofrimentos dos demais.
Confesso que tenho orado o Pai Nosso e pedido a Deus que o reino dele venha à
Terra; que traga a sua justiça e que castigue
os indignos, egoístas, e
malvados.

Latino Americanos, terrestres.
Mudem seus comportamentos. Respeitemos a máxima de Jesus.
SÓ HAVERÁ UM JEITO DE EVITAR OS CASTIGOS DE DEUS.
É o de nos comportarmos de acordo com a orientação de Deus.
Acordem terrestres as profecias preconizam gravíssima catástrofe que atingirá
todo o nosso planeta.Praticamente dizimará a população da Terra.
Meus leitores meus sonhos não devem acontecer. Nossas cidades não devem sofrer
terremotos. Nosso povo já tão sofrido não precisa sofrer mais.
Eu sei os sonhos podem não acontecer. Nós podemos fazer como o povo de Nínive,
iniciar novas vidas, com dignidade, e conseguir o perdão de Deus.
Não é tão difícil. Comece definitivamente por não fazer aos outros o que não
deseja que te façam.
Vamos procurar ter responsabilidade e sermos dignos e justos em nossos
relacionamentos. Não carece irmos orar em templos. Temos que orar em nossos
pensamentos pedindo sinceramente a orientação do Deus criador do Universo.
Nós em razão da natureza que temos somos intimamente relacionados pelos
pensamentos. Muitos com bons pensamentos conseguem contagiar a todos.
Lembrem-se Jeová disse que acaso em uma cidade houvessem 10 homens justos que
não a destruiria. Faz a tua parte e serei alegremente um falso profeta.
Assim às cidades que nos meus sonhos vi destruídas
continuarão a crescer e
progredir. E peçamos a Deus que as abençoe.

AS MINHAS PREVISÕES E AS PREVISÕES DAS PROFECIAS.
O que preconizam algumas das profecias que estudei.
Fui estudar as profecias. Todas as que existem. Inclusive as de Nostra Damus.
Foi o que fiz a fim de as comparar com meus sonhos premonitivos.

UM FALSO PROFETA BÍBLICO.
É desalentador. Milhões, bilhões de cristãos, carregam a Bíblia, o Novo
Testamento debaixo do braço, fazem sua leitura, e aceitam uma vergonhosa
falsificação.
Aceitam o mais falso de todos os profetas.
Eu não sou nem nunca fui muito inteligente. Só que eu sempre fui dedicado,
persistente, e teimoso, e sempre estive em busca da verdade.
“O APOCALIPSE BÍBLICO NÃO É DE JOÃO E É FALSO”.
Fiquei espantado com minhas conclusões a respeito desse livreto do A.T.B.
EU SEI. OS RELIGIOSOS TÊM MEDO DE REJEITAR QUALQUER TRECHO DA BÍBLIA
Muitos podem até ter medo de ler estas linhas.
Contudo os cristãos devem conhecer a verdade. Não podem continuar enganados pelo
mais falso de todos os profetas.
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Esse senhor, que escreveu a Revelação, talvez até o tenha feito por vontade de
Deus. No caso assim teria sido para que vivêssemos estes 2 000 anos no mundo da
fantasia. Pois os fastos previstos são andanças no céu, tronos, etc. e muitas
irrealidades.
Contudo esse senhor foi desaforado. Ele também escreveu que as suas revelações
não podiam ser modificadas, e etc. “Quem assim fizesse teria muitos castigos
gravíssimos”. Narrados em João 21: 18.
Todavia eu não tenho um pingo de medo. Tenho convicção absoluta de que foi um
farsante que escreveu esses textos.
Ao conhecer que REVELAÇÃO era um escrito falso concluí. Os religiosos cristãos
de forma geral estão sendo ludibriados por esse livro. Estão esperando coisas
que não vão acontecer.
Conversei com alguns padres a respeito. Em conversa com um da ordem dos Jesuítas
ele me contou que na ordem deles haviam feito estudos e que haviam concluído que
REVELAÇÃO, o famoso apocalipse do A.T.B. não passa de uma narrativa criada por
um homem que se chamava Ciríaco e que passou a usar o nome de João.
Também foi essa a conclusão à qual cheguei depois de haver lido por várias vezes
a Bíblia inteira. Depois de ler alguns trechos em especial por mais de umas 15
vezes.
Os homens, desde os mais cultos aos mais humildes desta civilização, sempre
ocupados, nunca se deram ao trabalho de estudarem detalhadamente o ATB. Caso
contrário teriam chegado à mesma conclusão.
Qualquer pessoa inteligente que o ler irá notar que o escrito tem redação
diferente de todos os demais das escrituras.
Vou citar alguns trechos absurdos desse escrito.
Logo no início temos em 1: 1. Somos chamados de escravos.
Logo a seguir é feita por esse Ciríaco a profecia de que: o tempo designado

está próximo.
Já se passaram 2 000 anos e o tempo próximo já está com 2 000 anos. Profecia não
realizada logo falso profeta.
Normalmente os profetas que narram os fatos, segundo os quais teremos uma
modificação do sistema de coisas, procedem da seguinte forma.
Primeiro citam ocorrências de tempos próximos de suas vidas os quais estão por
acontecerem e só depois se referem ao final o qual dizem ainda é para o futuro
ou tempo designado...
Segundo os escritos o melhor jeito de conhecer um profeta é saber que algumas de
suas profecias se tornaram realidades.
Assim sendo o tal João (nome usado por Ciríaco) não era profeta. Simplesmente
blefou.
Qualquer que ler "revelação" e que compare esse escrito com os demais irá notar
que esse tem características que o diferenciam dos demais das escrituras.
Ele usa pela primeira vez frases fantasiadas tais como:
"Aquele que é, e que era, e que vem, e da parte dos sete espíritos que estão
diante do trono. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito
dentre os mortos, e o governante dos reis da Terra”.
Nunca em trecho de inspiração divina tivemos sete espíritos diante de trono.
Nunca Cristo foi tratado como testemunha. Muito menos como primogênito dentre os
mortos. Jesus se disse primogênito dentre os vivos. Inclusive apresentando o
conceito de que os patriarcas que já morreram estão vivos em algum lugar.
Jesus nunca se disse governante dos reis da Terra. Ele é o governante do Sistema
Solar.
Porém essa redação tinha um objetivo. O tal Ciríaco desejava ser o líder da nova
religião. É o que concluímos quando lemos os escritos que seguem.
Esse homem proclama-se orientado por anjo para tomar a posição de líder absoluto
da nova religião. Então envia como se fosse um secretário de Deus orientação às
sete igrejas localizadas em diferentes cidades. Fazendo-se de muito importante
ainda repreende os pastores dessas igrejas imputando-lhes erros e defeitos.
Contudo o que descreve demonstra ser um farsante. Quando lemos em Revelação 1:12
a descrição a qual faz de Deus logo percebemos que é um mentiroso e vigarista.
Em primeiro lugar para os que não estudaram a Bíblia toda e que por ser assim
não conhecem as razões que vou argumentar devo lhes explicar.
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Em nenhum lugar da Bíblia existe uma descrição de Jeová semelhante a que ele
faz.
Existe a descrição de Jeová sim, em muitos lugares. Todavia como um ser humano
como nós. Assim acontece nas narrativas da vida de Abraão, de outros patriarcas,
e de Moisés.
Esse Ciríaco descreve um Deus fantasioso:
“Sete candelabros de ouro. No meio alguém semelhante a filho do homem. Cingido
com um cinto de ouro. Sua cabeça e seus cabelos brancos como a neve. Seus olhos
como chamas ardentes. Seus pés semelhantes ao cobre fino. Sua voz como o som de
muitas águas. Tinha na sua mão direita sete estrelas. E da sua boca se estendia
uma longa espada afiada de dois gumes. Seu semblante era como o Sol quando
brilha no seu poder”.
Esse tal Ciríaco não acreditava que Deus pudesse ser eterno e o apresentou com
cabelos brancos porque achava que devia estar muito envelhecido.
Foi o primeiro a colocar cinto de ouro em Jeová. Descreveu com chamas ardentes
os olhos de sua fantasia. Deu a Deus pés de cobre. Suas palavras como o som de
muitas águas. O pior de tudo foi apresentar o absurdo de um Deus com uma longa
espada de dois gumes a lhe sair da boca.
Essa fantasia foi absurda e tolos são os religiosos que aceitam essa narrativa
como inspirada por Deus.
Meus leitores. Esse homem leu o profeta Ezequiel. Leu a narrativa na qual ele
encontra uma nave interestrelar.
Por sinal descrição mal feita a qual inicia o livro desse profeta. Leu essa
descrição. Descrição na qual Ezequiel cita o que teria visto e na qual não
explica corretamente os fatos. O que faz porque não teve a menor idéia do que
teria visto.
Sendo que até nos confunde porque nós que temos uma idéia de como pode ser uma
nave ficamos sem saber se ele teria visto uma ou mais naves.
O caso é que Ciríaco usou de alguns detalhes dessa descrição para criar suas
mentirosas fantasias.
Podemos falar abertamente em naves estelares porque só os tolos não reconhecem
que elas existem e que é o meio pelo qual esses seres super poderosos, desde o
Gênesis, estão a nos visitar. O que fazem usando de astronaves gigantescas.
Naves as quais deslocam-se entre as estrelas.
Vamos recordar parte da descrição do profeta Ezequiel.
Na sua descrição lemos "pés de cobre brunido". Nessa narrativa é comentado o
movimento da nave como se fosse espírito que a movesse. O som que Ezequiel
ouviu, possivelmente de um alto falante e etc. O "som do todo poderoso como o
som de vastas águas". Deu para ver um homem sentado em uma espécie de trono...
(o acento do navegante espacial). "Esse estava iluminado por luzes do arco
íris".
Esse Ciríaco usou desses dados e de sua imaginação e inventou o livro Revelação.
Depois faz uma narrativa a respeito do juízo. Quando apresenta cena fantasiosa a
acontecer no céu no meio das nuvens. Fértil imaginação e totalmente alheia à
realidade do Universo e da existência.
São muito tolas as descrições que faz. Para quem nunca leu conheça:
Esta é uma descrição que fez de Jesus.
"Um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, tendo sete chifres e sete olhos
que significam os sete espíritos de Deus, os quais tem sido enviados à Terra
inteira".
Aí, Ciríaco, muito humano, se esqueceu que Jesus nunca deu importância para
riquezas, ouro, e etc.
"Deu para Jesus: riquezas, sabedoria, força, honras, glória, e bênçãos”.
(Bobagens de um atrasado terrestre que nunca teve idéia das realidades de um
filho de Deus do universo vive).
Depois vem a história dos cavalos, dos selos.
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Foram muitas bobagens que escreveu. Entre elas a que Jeová estaria a segurar em
sua mão sete estrelas. Ele não tinha a mínima idéia de que as estrelas eram
astros e imensas ocorrências do Universo as quais jamais caberiam em mãos
humanas. É lógico. Jamais Jesus ou Jeová se apresentou segurando estrelas.
É muita bobagem que segue. Testemunhas mortas revivem. Guerra no céu. Fera do
mar. Preocupação com meretriz.
Muitos milhões de pessoas têm ficado a ler procurando entender essas bobagens. O
pior é que têm sido aceitas por quase todos os intelectuais cristãos.
Coitado de mim. Li, reli, estudei, tornei a estudar, não entendi, achei tudo
muito fantasioso.
Eu me perguntava como João teria escrito essas coisas.
Assim foi até que um padre me contou que esse homem era Ciríaco e que havia
usado o pseudônimo de João.
A princípio não tinha coragem para rejeitar esses escritos.
Todavia depois de muito ler e estudar as escrituras, comparar os escritos,
compreender que a narrativa de Ezequiel o seria de uma ou mais naves, acabei
por conhecer que essa descrição da revelação em parte foi cópia da narrativa de
Ezequiel e em parte invenções de sua imaginação.
O qual, por sinal, teve o atrevimento de lançar maldições...Constatem a maldição
que lançou:
"" Se alguém fizer um acréscimo a essas coisas, Deus lhe acrescentará as pragas
que estão escritas neste rolo; e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do
rolo desta profecia, Deus lhe tirará o seu quinhão da árvore da vida e da cidade
santa. Coisas das quais se escreve neste rolo”.
Coitado, infeliz esse Ciríaco. Já deve ter prestado contas a Deus pela
adulteração do livro que está a servir de guia para muitos milhões da
humanidade.
Meus leitores. Até hoje não sei de outro que tenha denunciado o atrevimento
desse homem.
No caso eu tenho que denunciar.
Esse homem inventou todas essas coisas e foi um grande mentiroso.
Assim o tal apocalipse do suposto João é falso.
O pior é que está a atrapalhar os leitores que buscam legítimas informações.

PROFECIAS DE DANIEL
DANIEL E A ESTATUA DO BRAMA
As profecias de Daniel foram escritas uns 500 anos antes de Cristo e na
Babilônia.
Foram pronunciadas antecipadamente para que as pessoas destes nossos dias saibam
que tudo o que está a acontecer já era do planejamento e do conhecimento dos que
regem nossos destinos.
O SONHO DE NABUCODONOSOR REI DA BABILÔNIA
O rei Nabucodonosor da Babilônia teve um sonho. Ficou preocupado e procurou no
seu reino algum homem que o soubesse interpretar.
Acharam um homem. Daniel.
Falas do profeta Daniel para o rei.

""" No entanto, há nos céus um Deus que é revelador de
segredos, e ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há
de acontecer na parte final dos dias. Teu sonho e as
visões de tua cabeça, na tua cama são o seguinte:
(Daniel fala mais algumas coisas e depois continua)
Tu, ó rei, estavas vendo, e eis uma enorme estatua. Esta
estatua,
que
era
grande,
e
cujo
esplendor
era
extraordinário, erguia-se na tua frente, e sua aparência
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era atemorizante. Quanto à estatua, sua cabeça era de
ouro bom, seu peito e seus braços eram de prata, seu
ventre e suas coxas eram de cobre, suas pernas eram de
ferro, seus pés eram parcialmente de ferro e parcialmente
de argila modelada.
Estavas olhando até que se cortou uma pedra, sem mãos, e
ela golpeou a estatua nos seus pés de ferro e de argila
modelada, o cobre, a prata, e o ouro foram juntos
esmiuçados e se
tornaram como a pragana da eira do
verão, e o vento os levou embora, de modo que não se
achou nenhum traço deles.
E no que se refere à pedra que golpeou a estátua, tornouse um grande monte e encheu a Terra inteira.
Daniel explica ao rei
Daniel faz a interpretação e explica ao rei que são fatos que iriam acontecer
depois da vida dele e que se referem à continuidade e fim desta civilização da
Terra.
Na narração é feita a descrição das falas de Daniel. Contudo vamos narrar apenas
o necessário para que o leitor não se canse.
Daniel interpretou o sonho do rei e para tanto teve que explicar a razão da
majestosa e grandiosa estatua a qual tinha cabeça de ouro, peito e braços de
prata, ventre e coxas de cobre, pernas e pés de ferro. Sendo os pés misturados
com argila modelada.
Daniel elogiou o rei da Babilônia nação a qual na época era a nação mais
poderosa da Terra. Comentou que Deus teria feito a Nabucodonosor governante
sobre todos os povos e continua dizendo ao rei:

“Tu mesmo és a cabeça de ouro.
Depois de ti surgirá outro reino, inferior a ti; e outro
reino, um terceiro de cobre, que dominará sobre a Terra
inteira.
"E no que se refere ao quarto reino, mostrar-se-á forte
como o ferro. Visto que o ferro esmiúça e tritura tudo
mais, assim, qual ferro que quebranta, esmiuçará e
quebrantará todos estes.
"E quanto aos pés e aos dedos dos pés, que viste serem
parcialmente de argila modelada de oleiro e parcialmente
de ferro, o próprio reino se mostrará dividido, porém,
mostrar-se-á haver nele algo da dureza do ferro, uma vez
que viste o ferro misturado com a argila úmida.
E quanto aos dedos dos pés serem parcialmente de
ferro e parcialmente da argila modelada, o reino mostrarse-á parcialmente forte e parcialmente frágil.
Quanto ao que viste o ferro misturado com a argila
úmida, virão a estar misturados com a descendência da
humanidade; porém, não mostrarão estar apegados um ao
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outro, do mesmo modo como o ferro não se mistura com a
argila modelada.
E nos dias daqueles reis o Deus do céu estabelecerá
um reino que jamais será arruinado. E o próprio reino não
passará a qualquer outro povo.
Esmiuçará e porá termo a todos esses reinos, e ele
mesmo ficará estabelecido por tempo indefinido.
A minha interpretação atualizada é a seguinte.
Meus leitores. Qualquer pessoa que haja estudado a história desta civilização
tem condições, caso use de sua inteligência, de atualizar a interpretação de
Daniel.
Na profecia temos uma majestosa estátua representando o poder e a glória. Uma
estátua composta de quatro metais e de barro.
Uma estátua que desde os tempos antigos foi chamada de deus Brama.
Mas ela não está a representar nada disso. Está apenas a representar os poderes
que dominariam a Terra na seqüência dos tempos a começar dos dias do rei
Nabucodonosor e chegar aos nossos dias.
Também não devemos interpretar da forma como Daniel fez. Considerar que cada um
das partes metálicas da estátua seria um rei que reinaria depois de
Nabucodonosor.
Devemos interpretar que a estátua está a representar os poderosos. Os que
usariam da posse desses metais para dominarem, reinarem, sobre os demais.
A utilização desses metais marcou épocas. A divisão da estatua em metais está a
representar épocas nas quais esses diferentes metais foram explorados,
trabalhados, e serviram para ornamentos, e utensílios.
Os que foram ou estão donos dos metais são os que detiveram ou possuem fortunas.
Como donos das fortunas tiveram ou têm poder e glória. Como ricos dominaram e
dominam a Terra.
Considerando a história desta civilização temos, nitidamente, quatro épocas bem
definidas.
O ouro, por ser o de ponto de fusão mais baixo com facilidade vem sendo
utilizado desde os primórdios desta civilização fazem mais de uns 10 000 anos.
Durante tempos quem tinha o ouro era quem reinava.
Depois simultaneamente com o ouro passaram a usar da prata. Assim tivemos uma
época na qual usaram do ouro e da prata.
Assim foram ricos e poderosos os que tiveram a propriedade de peças de ouro e
prata.
Depois apreenderam a usar do cobre e do latão. Foi em tempo mais próximo. Tempo
de Roma.
Também os proprietários desses metais durante tempos foram ricos e poderosos e
reinaram sobre as outras pessoas.
Faz pouco tempo passaram a usar do ferro.
Hoje, grandes quantias de bens, e coisas de valor são de ferro. Desde trens,
navios, até frigideiras e etc.
Na verdade os metais marcaram
quatro épocas bem definidas. As nações que
tiveram as propriedades, posses, nesses tempos, desses metais, forem as que se
impuseram às demais.
Pessoas, famílias, etc. que tiveram os metais foram os ricos e poderosos, os que
ficaram a dominarem sobre os outros.
Primeiro reinaram os que tinham ouro. Com ele podiam pagar soldados, e produzir
armas. Assim dominaram os demais. Isso aconteceu no reinício da civilização.
Depois reinaram os povos, famílias, e pessoas que possuíam ouro e prata.
A seguir aprenderam a trabalhar o cobre. Quando tivemos a civilização do ouro,
da prata, e do cobre. Quando os que possuíam esses metais eram ricos, poderosos,
e mandavam. Foi o tempo dos romanos. Tempo do bronze, de tachos, e muitos
utensílios de cobre.
Os tempos passaram e chegamos à civilização do ferro.
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Uma das nações privilegiadas com o ferro foi a Inglaterra. Pois a ilha deles é
constituída de jazidas de carvão de pedra e minérios de Fe (ferro). O que lhes
possibilitou o domínio comercial e militar da Terra por centenas de anos.
Assim a profecia de Daniel, baseada nos sonhos do rei Nabucodonosor, não se
referia a reis ou a reinos. Referia-se a épocas nas quais os que fossem donos
desses metais seriam ricos e teriam poder e glória.
Agora temos instituído o sistema econômico onde os donos desses metais e das
respectivas industrializações e comercializações são reis econômicos da Terra.
Em razão desta profecia devemos procurar conhecer que ocorrência está relatada
como "a pedra" que irá acabar com as atuais instituições políticas e econômicas
desta civilização terrestre.

A BUSCA DA PEDRA DA PROFECIA DE DANIEL
Por muito tempo tenho ficado a considerar e procurar qual será a interpretação
sobre a pedra que será atirada na estátua; a tal pedra que vai destruir os
reinados dos donos dos metais e que vai trazer o reino de Deus à Terra.
Pensei sobre muitas possibilidades.
Meteoritos gigantes, cometas, sabem lá mais o que.
OS CAPITALISTAS SÃO OS DONOS DO PODER.
Surge a pergunta.
Será que, os aviões que destruirão as torres gêmeas, são a pedra?
Pode até ser. Mas a razão de atirarem a pedra é outra.
Estou a escrever porque agora até que enfim tenho idéias mais objetivas a
respeito.
Posso ter desvendado o mistério
Pode ser simples. Tudo muito simples.
A pedra é apresentada pelo profeta como o golpe o qual será dado à modificação
das instituições.
Pode ser que haja revolta geral em toda a Terra: trabalhadores, empregados,
funcionários, operários, pobres,
e
miseráveis, mal pagos e indignamente
tratados de toda a humanidade.
Eu pergunto. Esses vão se revoltar, queimar, e destruir, toda esta civilização
em todas as partes da Terra?
Será revolta geral contra a falsa democracia e acabará com o domínio dos
exploradores e sangue sugas da humanidade?
Caso venha a acontecer será reação natural às instituições as quais, devido o
desenvolvimento cultural, são insustentáveis.
Situação a qual é insustentável em todas as nações.
Trata-se da vida que nós, povos da Terra, estamos vivendo e que não desejamos
continuar a viver. Fartos estamos das injustiças, prepotências, abusos,
privilégios, e etc.
Cujo final será o fim da atual democracia capitalista. Tão badalada por todos os
que exploram os demais.
Democracia capitalista a qual de democracia não tem nada. Trata-se em verdade de
democracia onde os poderosos vivem liberdades para cometerem todos os crimes.
Onde em nome de um regime que poderia ser bom usam para usar de privilégios,
agiotagens, explorações, injustiças, desfalques, corrupções, roubos, crimes.
Em verdade o egoísmo é o comportamento mais nojento que existe.
Os ricos e lideres não se contentam com viverem confortavelmente. Desejam cada
vez mais. Lutam por poderes, por glórias. Buscam supremacias. São orgulhosos,
mesquinhos, consideram-se superiores, e desprezam os demais.
Pouco se importam com as desgraças dos outros.
Esta civilização baseada na fortuna pessoal decorrente dos bens materiais tem
escravizado os povos e corrompido a moral da humanidade.
O que eles têm feito com muito egoísmo e sem responsabilidade. Assim conhecemos
nos noticiários das televisões e lemos nas revistas e jornais, sobre as misérias
que ocorrem na Terra.
Também a mídia nos conta como os que desejam ficar ricos, porcamente amealham
suas fortunas e depois as usam indiferentes aos sofrimentos dos demais.
Os piores são os agiotas. Esses que emprestam dinheiro a juros é que sugam o
sangue das pessoas, dos povos, e das nações.
Em verdade a maioria das pessoas do povo clamam pela justiça divina.
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Na justiça dos juizes da Terra já não acreditam.

Os agiotas serão severamente castigados.
Jeová proibiu a agiotagem. Proibiu aos que emprestam que fiquem com os bens que
servem às sobrevivências das pessoas.
É exatamente isso que os agiotas internacionais estão fazendo com o povo
brasileiro. Nos emprestaram capitais com juros os quais dificilmente poderíamos
pagar. Entre eles cobram juros justos até baixos demais. Apoderaram-se de nossos
capitais naturais, nossas economias, e agora ficamos na miséria. O que fizeram
corrompendo brasileiros traidores de origens estrangeiras. Parece que objetivam
evitar o progresso e o desenvolvimento do Brasil.
Eu clamo a Deus por justiça. Oro a Deus e peço justiça. Castiga esses infernais
agiotas, os que estão roubando o povo brasileiro e os demais povos da Terra. Os
que deixam tantos milhões sem seus meios de sustento e sobrevivência.
Eles nos tratam assim porque nos consideram seres inferiores. Acham que só eles
são herdeiros de Deus.
Tem gente que ora a Jeová. Esses, até agora não entenderam. Ea não quer nenhum
povo da Terra escravizado. Nenhum povo é superior aos demais.
Os agiotas no passado já foram pesadamente castigados e ainda vão ser muito
mais. Existem pessoas que se consideram espertas. São umas idiotas.

A CIVILIZAÇÃO DO PLANETA TERRA ESTÁ PODRE
Essas coisas que estão a acontecer aqui no Brasil também estão a acontecer nas
nações ricas. Os que exploram nosso povo o fazem também em todas as partes da
Terra. Em alguns lugares como aqui mais do que em outros. Contudo estão a
destruir os pobres das nações roubando-lhes as dignidades e as vidas.
São os mesmos exploradores. São contra e combatem quaisquer políticas as quais
possam prejudicar suas gulas e fortunas. Fortunas que surgiram de cobrarem juros
e mais juros. Muitas vezes de capitais que nem tinham. Capitais que só existiam
em contas falsas de banqueiros comparsas.
A Terra está dominada pela maldade de egoístas que não respeitam seus
semelhantes.

ESTÁ ACONTECENDO OUTRA PROFECIA DE DANIEL
Profecia a qual vou recordar a seguir.
Trata-se da que narra O TERRORISMO E A VINGANÇA DO USA
Não vou abordar todas as profecias de Daniel. Pois elas se referem a muitos
séculos os quais já passaram. Vou abordar apenas as que parecem se referir aos
nossos tempos.
Tenho a impressão que a tradução para outras línguas prejudicou as
possibilidades de entendimento.
Temos um trecho que proporciona importante informação.

“E sobre a asa de coisas repugnantes haverá um causando
desolação; e até a exterminação derramar-se-á a coisa
determinada também sobre a coisa que desola.”
Podem comparar. A interpretação é. O terrorista O.B.L,
com avião iniciou a
desolação e o USA até a exterminação também continuará a derramar desolação.

OUTRAS PROFECIAS DE JESUS CRISTO.
Nestes dias fatos gravíssimos estão a acontecer. Nós podemos esperar por fatos
ainda piores.
As profecias são gerais. Quase todas as profecias bíblicas narram que teremos
catástrofes fabulosas as quais jamais aconteceram. Assim podemos imaginar o que
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de tão grave pode ocorrer em razão das loucuras que sejam cometidas em uma
terceira guerra.
Lembremos

um

trecho

das

profecias

de

Jesus.

Mateus

24;

29

"

Imediatamente depois da tribulação daqueles dias,
o Sol ficará escurecido, e a Lua não dará a sua
luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos
céus serão abalados. Então aparecerá no céu o
sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da
Terra se baterão, então em lamentação, e verão o
Filho do Homem vir nas nuvens do céu, com poder e
grande glória, e eles ajuntarão seus escolhidos
desde os quatro ventos, de uma extremidade dos
céus até a outra extremidade deles.
Considerem que Jesus era o próprio Jeová.
Acho que os senhores cristãos devem respeitar as profecias de Jesus.
A situação é que nas profecias bíblicas sempre aparece: escurecimento do Sol; a
Lua perder sua luz e ficar incandescente; depois desses fatos nós os terrestres
quase seremos exterminados.
Assim, faz tempo, procuro imaginar o que vai acontecer para que tais catástrofes
aconteçam.
De tanto considerar o assunto acabei concluindo que os próprios terrestres podem
provocar essa destruição.
Vou continuar e relatar as profecias de Jesus.
Jesus (Jeová) em poucas palavras profetizou fatos de 2 000 anos os quais já
aconteceram e em seqüência profetizou as coisas que estão por vir.
Agora, eu concluo que, com o USA, a se preparar para atacar e destruir uma ou
mais nações,
estamos vivendo o iniciar da guerra profetizada por Jesus. Por
sinal, Jerusalém já está cercada pelas tropas de Israel.
As profecias dos últimos dias estão em Mateus, Marcos, e Lucas.

Olhai para que ninguém vos
desencaminhe; pois muitos virão à base de meu
nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e desencaminharão
a muitos.
Vou

citar

Mateus

24:4

Necessariamente a orientação não estaria se referindo ao nome de Cristo. Pode
ser que Jesus tenha dito que: muitos homens far-se-iam de profetas. Sendo que
assim desde tempos teríamos muitos se apresentando como profetas. Aí essa
profecia faz sentido.

Ouvireis falar de guerras e de relatos de
guerras; vede que não fiqueis apavorados. Pois
estas coisas têm de acontecer, mas ainda não é o
fim.
:7 Porque nação se levantará contra nação e reino
contra reino, e haverá escassez de víveres
terremotos num lugar após outro.
:8 Todas estas coisas são um princípio das dores
da aflição.
Continua:
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Até as nações componentes da República Socialista Russa se desagregaram.
Uma mensagem marcante de Jesus é a da perseguição e matança de cristãos.
Nós sabemos que os cristãos foram assassinados e crucificados pelos romanos.
Sabemos que foram comidos nas arenas pelos leões. Todavia quando Jesus fala em
perseguição aos cristãos em Lucas esse comentário está ligado a outro trecho de
sua profecia o qual já é bem para os dias finais.

Lucas 21: 16 – Além disso, sereis entregues até
mesmo por pais, e irmãos, e parentes, e amigos, e
eles entregarão alguns de vós à morte;
17: e vós sereis pessoas odiadas por todos, por
causa do meu nome.
18: Contudo, nenhum cabelo de vossa cabeça
perecerá de modo algum.
19: Pela perseverança da vossa parte adquirireis
as vossas almas.
20: Outrossim, quando vires Jerusalém cercada por
exércitos acampados, então sabei que tem se
aproximado a desolação dela.
21: Então comecem a fugir para os montes os que
estiverem na Judéia e retirem-se os que estiverem
no meio dela, e não entrem nela os que estiverem
nos campos;
22: Porque estes dias são dias para se executar a
justiça, para que se cumpram todas as coisas
escritas..
Estimado leitor considere com atenção as frases acima.
Vejamos o que Marcos conta sobre a perseguição aos cristãos. Perseguição que já
aconteceu e vai se repetir.
A seqüência da narração de Marcos é mais coerente com os fatos que estão a
acontecer nestes dias. Leiam:

13: 8- " Pois nação se levantará contra nação e
reino contra reino; haverá terremotos num lugar
após outro; haverá escassez de víveres.Estas
coisas são um princípio das dores da aflição.
13:9 Quanto a vós, acautelai-vos; entregar-vos-ão
aos tribunais locais e sereis espancados nas
sinagogas, e sereis postos diante de governadores
e reis, por minha causa, em testemunho para eles.
Aí ainda segue

13:10 – Também, em todas as nações, têm que ser
pregadas primeiro as boas novas.
As boas novas, o evangelho, já foram pregadas em toda a Terra.
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Nestes dias, na atual circunstância, quando os muçulmanos pregam a guerra
religiosa, total, o que podemos esperar? Nós sabemos desde os dias de Jesus, das
cruzadas, e etc. sempre os cristãos foram mortos. Sempre aconteceram guerras
religiosas. Faz algum tempo esses fatos amainaram. Contudo as matanças entre
cristão e muçulmanos estão reiniciando. Nestes dias muçulmanos mataram centenas
de cristãos na Indonésia.
Fico desanimado. No ocidente moram muitos milhões de muçulmanos. No Oriente
Médio, na Ásia, e na África moram muitos milhões de cristãos.
Estamos misturados. Os de lá possuem suas riquezas, posses, vidas, sociais, e
etc. aqui. Os de cá que para lá foram ou os que adotaram o cristianismo também
possuem da mesma forma suas vidas organizadas lá.
Eles não podem abandonar tudo e fugir. Nem os muçulmanos que estão cá, nem os
cristãos que estão lá.

JESUS CRISTO
DANIEL

CONFIRMA

MEUS

SONHOS

E

AS

PROFECIAS

DE

As melhores profecias a respeito do fim desta civilização estão em Marcos,
Lucas, Mateus, e João, (os evangelistas).
O João evangelista não é a mesma
pessoa do livro revelação.
Lendo-as, estudando-as, conferi com meus sonhos e achei que apresentam
objetivamente em detalhes os fatos que vão acontecer.
MAT. = 13: 41 = 0 filho do Homem enviará os seus anjos, e estes reunirão dentre
o seu reino todas as coisas que causam tropeço e os que fazem o que é contra a
lei e lançá-los-ão na fornalha ardente.
Conforme estou comentando trata-se do final de um sistema de coisas e não o fim
da civilização sobre a Terra. Foi dito. Os que não puderem participar de
civilização justa e digna serão castigados.
A seguir temos Jesus de civilização extraterrestre que virá em dias futuros para
nos ajudar ?
MAT. =16-27= - Porque o filho do homem está destinado a vir na glória de seu
Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo o seu comportamento.
Não sejam tolos de pensar que Jesus virá nas nuvens feito fantasma. Virá, isso
sim, em astronave maravilhosa e com todos os poderes os quais a tecnologia dessa
super civilização lhes proporciona.
MAT. =21-43= Jesus disse aos judeus : É por isso que vos digo. O reino de Deus
vos será tirado e será dado a uma nação que produza seus frutos.
Além de Jesus Moisés também profetizou que os judeus perderiam os atuais
privilégios.
Pena é que depois de tanto tempo ainda os lideres desta civilização e grande
parcela da humanidade não compreenderam o valor do que Jesus disse:
MAT. =23-23= os assuntos mais importantes da Lei, a saber a justiça, a
misericórdia, e a fidelidade. Estas eram as coisas obrigatórias a fazer ....
Jesus condenou os escribas e fariseus, os que escreveram o A.T.B.. O que fez em
declarações como algumas que vamos citar a seguir.
MAT. = 22-13= Aí de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque fechais o reino
dos céus diante dos homens; pois vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os
que estão em caminho para entrar
MAT. =23-29= Aí de vós, escribas e fariseus, hipócritas!
MAT. =23-33= Serpentes, descendência de víboras, como haveis de fugir do
julgamento do Geena ? ( inferno?
Gênesis, e ou hospital de reconstrução ou
recuperação, da existência pré física humana ?).
=7 - 7 = É em vão que persistem em adorar-me, porque ensinam por
Marcos
doutrinas os mandamentos de homens. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais
à tradição de homens.
O antigo testamento, em verdade, contém em maioria escritos de homens, apresenta
tradições por eles desenvolvidas.
O GEENA
Jesus fez um comentário sobre o Geena que é de arrepiar os cabelos e estarrecer
os que não levam a sério sua orientação.
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MAR. = 9-47 = E, se o teu olho te fizer tropeçar, lança-o fora; melhor é
entrares com um olho no reino de Deus, do que seres com dois olhos lançado na
Geena, onde o seu gusano não morre e o fogo não se extingue.
Porque cada um tem que ser salgado com o fogo.
Esta afirmação de Jesus é de arrepiar os cabelos e de horrorizar os pecadores.
A palavra gusano na atualidade significa verme que se desenvolve em matéria
orgânica em decomposição.
O que Jesus disse foi exatamente que nosso gusano, possivelmente nossa alma, o
qual libera-se de nosso corpo na nossa morte, não morre, não se extingue, e cada
um de nós tem de ser salgado com o fogo. O que nos espera pode ser muitíssimo
desagradável.

AS PROFECIAS DE JESUS FORAM PARA OS SÉCULOS SEGUINTES E ATÉ O
FINAL DESTA CIVILIZAÇÃO.
Jesus profetizou a seqüência. Jesus citou os fatos que iam ocorrer nos dias do
fim desta criminosa civilização.
Para não tornar muito cansativo o escrito vou apenas citar sobre o que falou.
""" Disse que muitos viriam à base do nome dele dizendo-se serem Cristo e que
desencaminhariam a muitos. Porém possivelmente Jesus referia-se também aos que
dizendo-se inspirados, iluminados, por Cristo, e etc. seriam falsos e
desencaminhariam a muitos.
Quanta sujeira, quantas guerras, quanta canalhice, já não fizeram no correr
destes 2 000 anos em nome de Deus e de Jesus ? A história está cheia dessa
podridão.
"Jesus citou que iriam acontecer guerras e que ouvir-se-iam falar de guerras,
mas que ainda não seria o fim."
Narrou que nação levantar-se-ia contra nação, reino contra reino, que haveria
escassez de viveres e terremotos num lugar após o outro. ""
Quando, já aí, em seguida em MAT. 24 -6 e 7 diz que seria o princípio do fim.".
Em Mateus parece contar o uso das bombas atômicas. Contudo não sei se está
relacionado exatamente aos dias do forte cataclismo. Parece-me que não. Segue
falando do cataclismo da natureza.
O fim desta civilização em
"Lucas = 21 - 25 = Também haverá sinais no Sol, e na Lua, e nas estrelas, e na
Terra
angústia de nações, não sabendo o que fazer por causa do rugido do mar e da sua
agitação. 26: os homens ficando desalentados de temor de temor e na expectativa
das coisas que vêm sobre a Terra habitada; porque os poderes dos céus serão
abalados. E então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande
glória. ( tempos de livramento ). "
Os leitores calculem os maremotos que poderão acontecer em razão da abrupta
modificação dos pólos de nosso planeta. (na profecia temos rugido do mar e sua
agitação )
Os poderes do céu serão abalados. Caso haja a modificação do eixo da Terra
realmente os fenômenos celestes ficarão por algum tempo abalados.
Caso as coisas aconteçam umas e depois outras também ficaremos na expectativa do
que ainda irá acontecer.
Vamos apresentar agora apenas mais um trecho das profecias de Daniel. Narramos
apenas o final das profecias dele porque as demais em maioria já aconteceram e
não mais são de nosso interesse. Contudo esta última parece estar relacionada
com a apresentação que estamos fazendo.
"Daniel =12- 11 = E desde o tempo em que se remover o ( sacrifício ) contínuo e
se constituir a coisa repugnante
que causa desolação, haverá mil duzentos e
noventa dias.
-12= Feliz aquele que se mantiver na expectativa e que chegar aos mil trezentos
e trinta e cinco dias!"
Assim, segundo Daniel, serão 1 335 dias a espera da natureza acalmar e da
oportunidade dos que sobrarem de iniciarem vida nova.
"" Remover o continuo"".
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O contínuo é o Sol? O que o leitor acha ? E nada será mais catastrófico do que a
remoção do Sol das posições nas quais fica a irradiar sobre a Terra.
"MAT. 24-29= Imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o Sol ficará
escurecido, e a Lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os
poderes dos céus serão abalados."
" É aqui nestes versos que os crentes encontram a informação de que os dignos
serão salvos. Recolhidos nos 4 cantos da Terra. Salvos pelo Filho do Homem e
pelos anjos. "
Porém aqui também a profecia de Jesus confere com o sonho que tive. Caso a Terra
tenha alteradas as posições dos pólos as conseqüências poderão ser as que estão
sendo relatadas nessa profecia de Jesus.
Meus sonhos irão resultar no Sol escurecido e a Lua poderá balançar e esquentar
apresentando chamas.
Meus leitores. As profecias de Jesus feitas faz tempo, em sua maioria, já
aconteceram ou estão para acontecer.
Assim tem sido desde sua morte.
Haverão os que dir-se-ão à base do meu nome. Poderão desencaminhar a muitos.
Muitos já deram orientações fajutas e criminosas dizendo-se representantes de
Jesus.
"Ouviríamos falar de guerras e relatos de guerras. ..Teriam de acontecer mas
ainda não seria o fim."
Essas coisas já aconteceram.
Nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá escassez de
viveres e terremotos num lugar após outro. Estas coisas são o princípio das
dores da aflição.
Estas coisas estão a acontecer.
As boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada e então virá o
fim..
Não vou dizer que as coisas aconteçam amanhã. Porém os dias devem estar
próximos. Pois as palavras de Jesus já foram pregadas em toda a terra habitada.
Parece que só estão a faltar os terremotos a acontecerem uns após outros.
O bom é que Jesus disse:
" mas, por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados".
É por esse motivo que penso que vamos continuar ainda por mais tempo, os
escolhidos, a morar na Terra. Sendo que considero que todos irão passar por
problemas. Mesmo os escolhidos.
Todavia vamos viver, ainda, momentos muito desagradáveis.
Pelo comportamento dos muçulmanos radicais e fanáticos estamos vendo que eles
estão sedentos do derramamento do nosso sangue. Querem o sangue dos cristãos.
Duvido que os de cá, os que são cristãos, apenas por se dizerem cristãos, não
vinguem os nossos mortos assassinados lá. Caso a situação não mude a Terra vai
ser lavada em sangue.
Essas são as profecias as quais aceito. No Novo Testamento em Marcos, Mateus,
Lucas, com o título no alto das paginas "Os sinais dos últimos dias" encontramos
as profecias de Jesus Cristo.

SÃO MUITAS
Jeremias.

AS

PROFECIAS.

(Duas

das)

Profecias

de

Em Jeremias temos profecias sobre tempos idos e que já aconteceram.
Todavia quem ler Jeremias poderá observar que existe uma última que se refere a
queda da muralha da Babilônia (Iraque).
Vou citar trechos: 51:44: Também a própria muralha de babilônia terá de cair.
51:46: trecho deste versículo “E a notícia chegará realmente em um só ano, e
depois dela, no outro ano, haverá a notícia e a violência na Terra, e governante
contra governante. 17 Portanto eis que vem dias, e eu vou voltar minha atenção
para as imagens entalhadas da Babilônia.
Antes desses versículos encontramos em Jeremias uma profecia a qual ainda não
aconteceu.

51:42- O mar subiu até mesmo sobre a Babilônia.
Assim é profecia ainda para o futuro. Eu pergunto. O que poderá acontecer para
que o território do Iraque venha a ser coberto pelas águas do mar?
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Eu pergunto. Será que as bombas saca rolhas dos USA provocaram rompimentos no
sub solo iraquiano?
Será que o resultado poderá ser que o petróleo irá aflorar e se misturar com as
águas do mar e ainda o solo iraquiano ira afundar e ser coberto pelas águas do
mar?
Eu não sei nada sobre isso. Apenas estou questionando.
Contudo as atividades dos USA são abomináveis.
Os tais satélites espiões que possibilitam os militares assassinos dos USA
matarem com seus mísseis quaisquer pessoas em quaisquer lugares da Terra
decididamente são uma abominação desoladora.
Os do USA estão tomando a justiça de Deus em suas mãos e estão oprimindo os
povos apenas para darem continuidade às suas luxuosas vidas. O que fazem usando
das agiotagens e das explorações econômicas sobre os demais povos da terra.
Pior que são vivências que estão poluindo e destruindo a atmosfera da Terra.
Eu questiono. Será que estamos com nossos dias contados?
Os movimentos do magma da Terra são lentos e se desenvolvem nas profundidades em
razão dos movimentos epirogenéticos superficiais.
Será que teremos a grande catástrofe em razão dessas atitudes abomináveis dos
USA.
Devem estar erradas essas minhas considerações. Assim espero.

A VIOLÊNCIA TENDE A CRESCER.
Os povos são inimigos uns dos outros
A irresponsabilidade no arruinar dos povos está a generalizar o banditismo em
toda a Terra.
Ninguém no Brasil, ou em qualquer outro lugar deste planeta,
esteja em que lugar for, tem segurança.
De qualquer forma confio em Deus. Os que estão a cometer crimes não escaparão.
As almas dos que estão a roubar os povos não ficarão impunes.
Assustam-se os profissionais das televisões com as friezas dos criminosos.
Tolice. Ponha-se no lugar deles. Para eles a vida, a morte, honestidade,
dignidade, assaltos, assassinatos, crimes hediondos, tudo isso é nada.
Para eles não existe futuro. Não existe esperança. Tudo dá na mesma. Só esperam
sofrimentos e desgraças. Nunca viveram algo melhor e o futuro só lhes poderá ser
pior.
Eu sempre fiquei refletindo sobre algo que está escrito no Novo Testamento. Onde
Jesus disse que viria a Terra para abrir as portas das prisões, libertar os
presos.
Eu pergunto. Para Deus os presos de hoje serão criminosos ou serão apenas
revolucionários?
O pior é que enquanto isso os que estão ou continuam bem de vida não tomam
providências para acabar com os crimes dos lideres desta civilização. Estão a
assistir tudo procurando não ver os sofrimentos dos pobres.
Assistimos horrorizados os juizes, os deputados, os governantes, a defenderem
ótimos proventos em prejuízo do povo que vive na miséria.
Os políticos porque não têm vergonha na cara.
Trata-se de um nojento egoísmo que será castigado.
De forma geral os bem de vida procuram se abrigar das violências sem tomarem
atitudes para impedir e punir os verdadeiros culpados da ruína social e
econômica.
O atual progresso é um tremendo blefe. A globalização só trará benefícios aos
donos das multinacionais e aos agiotas internacionais.
Tenho certeza de que as taxas de água, de saneamento, e de luz, que limpam os
ordenados do nosso povo, que limpam as verbas em circulação da nação, estão
muito acima do que deveriam ser, provocando inflações, e proporcionando
fabulosos lucros para estrangeiros.
Fico impressionado. Acordos com os estrangeiros garantem a constante alta dos
preços da tarifas dos serviços públicos. Um exemplo, a energia elétrica. O que é
feito mantendo-a cara demais. Para nossa economia o fornecimento elétrico
representa quase o aluguel de uma casa. É uma fabulosa fortuna que todos os
meses eles recolhem. Isso tem que estar errado. Para onde vai esse dinheiro
arrecado de todos esses bilhões de brasileiros?
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Poucas empresas a produzirem muito com poucos empregados, robotizadas, enchendo
os bolsos de pouquíssimos estrangeiros, não trazem benefícios ao povo.
Nós precisamos viver. Antes de pensar nos lucros de poucos devemos pensar em
proporcionar vidas dignas aos povos.
Na atualidade os bens de consumo chegam a sofisticações exageradas as quais são
totalmente desnecessárias. Em verdade são frescuras de ricos em prejuízo dos
demais.
Ninguém tem o direito de viver no luxo com exageros enquanto os pobres vivem na
miséria.
Ninguém, qualquer que seja sua nacionalidade, tem o direito de viver
melhor do que os que na atualidade estão a morrer de fome.
Pior é que tem gente que se acredita escolhida de Deus e considera os demais
como escravos.
Jeová cansou de avisar. Perante Deus todos somos iguais. Mesmo porque todos
somos descendentes de Israel. Recordem-se da Páscoa e que Jeová é contra
qualquer escravidão.
Infelizmente pessoas remediadas, egoístas, ainda se aliam aos canalhas e ladrões
de colarinho branco e ficam a usufruir os lucros desses desmandos e crimes.
Irresponsáveis são os que vivem em templos a orar a Deus e que participam desses
crimes contra seus irmãos.
Essa irresponsabilidade está instituída em toda a Terra.

A INFLUÊNCIA PERNICIOSA DOS FILMES DO U.S.A.

E ETC.

Os filmes dos USA e suas perniciosas influências.
Nada existe de novo nas absurdas violências que são cometidas. Sejam elas os
banditismos, os seqüestros, os terroristas, os camicases.
Antes todos esses comportamentos foram ensinados nos filmes dos USA.
Faz tempo os cérebros estão sendo gravados com comportamentos certos e errados.
Dependendo das situações que as criaturas vivem elas podem optar por seguirem os
exemplos e os ensinamentos desses filmes. Não importando que sejam certos ou
errados.
Não são só atos de violência. Os filmes nos trazem comportamentos ridículos.
Jovens com cantos grosseiros, barulhentos, os quais portam letras idiotas,
desenvolvendo movimentos indecentes e atitudes com as quais as pessoas normais
e dignas não concordam.
De forma geral os rapazes e as moças se tornaram por demais espalhafatosos, com
enfeites horríveis e agressivos.
As origens de muitos dos nossos maus costumes infelizmente são dos que deviam
dar bons exemplos.
Em verdade em busca de lucros às suas luxurias estão a destruir a cultura e a
moral desta civilização.
Os do U.S.A. apresentam-se como descendentes dos germanos e celtas, de povos os
quais só eles mesmos consideram superiores,.
Eu tenho dois avós descendentes de germanos. Posso comentar. Consideram os
latinos inferiores. Porém os latinos já eram civilizados nos tempos em que eles
eram bárbaros. O pior é que se consideram superiores e nos filmes apresentam
seus heróis como espertos a lesarem, a corromperem, os das outras nações.
Nos filmes o corruptor do U.S.A. é herói. O corrompido é um porco. Para eles o
norte americano ao corromper um latino está apenas sendo esperto. Mostram o
corrompido como o criminoso.
Quando na verdade o pobre ao ser corrompido é a grande vítima da exploração e
desonestidade dos que erradamente se consideram superiores.
É uma vergonha. Os filmes são origens da ruína da moral e dos costumes. Eles
acham que estão abafando. Pior que ainda ficam a premiarem essas porcarias.
O passado conta quem são
As condutas de pirataria, crimes, explorações dos povos, criminosas colonizações
etc, desenvolvidas
pelos ingleses no decorrer da história não os apresentam
como povo digno. Muito pelo contrário os apresentam como povo cujo exemplo não
deve ser seguido.
Em grande parte o caos desta civilização o devemos aos maus exemplos desses
povos.
Os exemplos que essa nação têm dado desde o início, e agora quando poderosa, têm
sido os piores possíveis.
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São tradicionalmente malvados e cruéis. Não são os maravilhosos democratas que
se apresentam. É a história deles que conta.
Mataram e quase exterminaram os pele vermelha. Os trataram como bichos. Assim
fizeram com os donos da terra onde foram morar.
Escravizaram os negros e os maltrataram mais do que qualquer outro povo.
Com
eles não se miscigenaram. São racistas radicais e qualquer comentário contrário
não é verdadeiro.
Jogaram bombas de napalm sobre os alemães. Sobre os alemães que são seus primos.
Jogaram as bombas atômicas nos japoneses. Depois foram matar os coreanos e os
vietnamitas. Por fim para não perderem seus fornecedores de óleo foram matar os
iraquianos.
Pior que, hipócritas, pretendem ser os justiceiros da Terra.
Deus já existe. Vocês não são nada. Seus dias estão contados.
Eles são os maiores farsantes desta civilização.
Fazem tudo em defesa da democracia. Contudo apenas defendem os interesses das
lideranças políticas e econômicas dessas nações.
Quando estudamos os lideres, que nessas nações encabeçaram e lideraram as
campanhas e lutas contra os comunistas, nós constatamos que eram pessoas que
pertenciam a grupos de agiotas riquíssimos e que estavam apenas defendendo
privilégios tribais.
A liderança da Terra tem estado em mãos de malucos, egoístas, prepotentes, e
escravagistas. Tantas coisas erradas fizeram, e tantos maus exemplos deram, que
agora eles não vão dar conta das conseqüências.
Até nas drogas o mau exemplo foi dado pelos ingleses.
Para explorar economicamente os chineses andaram a comerciar e propiciar a
utilização do ópio nessa nação. Depois andaram a rir e a fazer pouco desse povo
pois os prejudicaram por séculos.
Exploraram os hindus e contribuíram com a grande miséria do povo dessa nação.
No Oriente Médio para os explorar os dividiram em muitas nações e as fizeram
inimigas umas das outras.
Hipócritas. Sempre se fizeram passar por pessoas finas e amigas enquanto davam
seguimento a secretos planos diabólicos.
Essas nações, nas escolas, foram as iniciantes de classes mistas para meninos e
meninas. Promoveram as escolas não religiosas. Materialistas impediram o ensinar
das leis de Deus.
As práticas de amor livre, de trocas dos pares dos casais, de maus costumes
sexuais, também são exemplos desses povos.
O desmontar das famílias, as mães solteiras, a homossexualidade, e muitos outros
errados costumes sexuais, foram incentivados a partir das apresentações dos
filmes dessas nações.
Nas atividades econômicas sempre foram opressores. Tudo para eles e nada para os
outros povos. Embora sempre tenham se apresentado como ótimos amigos nas
práticas não servem nem para conhecidos.
Roubam até os inventos dos demais povos.
Todavia são os modelos que os povos estão a seguir e os que estão a dominar esta
civilização.
Nada de novo eles vão fazer para melhorar a vida neste planeta. Acham que estão
abafando. Estão até pretendendo travar guerra contra os do Universo. São um
bando de idiotas.
Por esses motivos acho utópica a possibilidade de impedirmos a destruição desta
civilização terrestre.
Muitos irão criticar estes escritos e comentarão que os terrestres sempre foram
assim. Porém mesmo no U.S.A, houveram tempos em que praticaram usos e costumes
que esta civilização devia ter adotado. O fato é que se comportaram bem por
tempos. Por esse motivo Deus os abençoou com o progresso. A seguir se
transformaram em servos do mal. Agora duvido que tenham as bênçãos de Jeová.

A MORTE É MELHOR DO QUE A VIDA
Venho orando a Deus meditando sobre tudo isso. Pedindo a orientação dele e
perguntando. O que podemos fazer para melhorar a vida neste planeta?
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Assim tenho refletido sobre a situação. Os menores, coitados, criados, com fome,
na miséria, dada a grande quantidade de desempregados e de famílias na miséria,
já nascem bandidos.
Na atual situação o governo não tem condições de resolver os problemas sociais.
Com a saída das verbas para o exterior não consegue resolver os problemas.
As crianças criadas na miséria e os jovens só podem crescer ladrões e
assassinos.
Depois, sem condições de arrumarem empregos, o que lhes acontece desde a
juventude, tendo de viver, só podem partir para os roubos e etc.
O que fazem tanto os homens como as mulheres.
Vamos procurar pensar como eles devem estar a pensar.
Só podem ficar loucos, descontrolados, resolvendo praticar crimes e desistindo
de vidas normais e decentes.
De início reconheçamos que para eles pode ser melhor estar preso, perder a
liberdade, do que viver sem comer e sem ter o que vestir.
A situação é que empregos e vidas decentes, libertos, não conseguem. Não existem
empregos e oportunidades para pessoas honestas como haverão para expresidiários. Assim para eles pensando bem é melhor a prisão.
Para piorar a situação por falta de verbas para fazer presídios, visto que nosso
dinheiro segue para o estrangeiro para pagar juros de dívidas fantasmas,
transformaram as prisões e penitenciarias em infernos onde nenhum deles gosta de
estar.
Essas instituições que deveriam recuperar as condutas em razão do Brasil estar
falido ainda os fazem mais criminosos.
Aí desaparece o interesse de desejarem voltar às prisões para sobreviverem.
Então nasce a loucura e a indiferença pelos atos que possam cometer. Para eles o
melhor é
morrer. Morrer matando aqueles que vivem bem e que não permitem que
tenham o mesmo direito.
" Que maravilha morrer "" Grande bem a morte. Pois é melhor morrer do que viver
indigno' perante mulher e filhos". "Melhor morrer e acabar com os problemas logo
de vez".
Passam a viver desesperos totais. São verdadeiros camicases. Tornam-se heróis da
revolta dos miseráveis. Matar ou morrer.
As pessoas bem situadas impressionadas clamam " meu Deus, que horror " Alguns
comentam " é falta de religião ". Para esses infelizes haverá Deus ?
Dificilmente podem crer em Deus. Caso pensem em Deus devem achar que Deus é o
próprio diabo. Pois só providenciou desgraças às suas vidas.
O pior roubo que fazem aos pobres é o de lhes roubarem Deus.
Pensando nessas coisas tenho vivido muitos instantes de revolta. Contudo não me
desespero. Confio em Deus
Triste, muito triste, lamentando os sofrimentos dos que estão na pior, tenho
ficado, sem poder fazer nada porque não sou ninguém.
As misérias de nosso povo podem ser castigo de Deus.

O nosso povo teve a grande oportunidade. Nós conseguimos construir e colocar
para funcionar grandes empresas com capitais do estado. Assim foi com a
siderurgia, com a eletricidade, com o petróleo, com a petroquímica, com a naval,
com a portuária, e etc..
Tudo isso pertencia ao governo e ao povo.
Podíamos ter iniciado uma economia mista. Talvez a primeira real democracia
deste planeta. Pudemos ter estatais a competirem com particulares. Nesta época
uma verdadeira utopia.
Como empresas do governo podiam pagar bem aos executivos e funcionários e
operários. Ainda assim deviam ter condições de vender os produtos e serviços por
preços inferiores aos das empresas particulares.
Assim deveria ser.
Todavia criminosos e irresponsáveis foram os brasileiros que administraram e que
participaram dessas empresas.
Cometeram abusos e mais abusos. Foram indiferentes aos cuidados que deveriam ter
com máquinas, equipamentos, etc. Cometeram desleixos, desmandos, desfalques,
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corrupções, roubos, e etc, todos que levianamente tornaram essas empresas
deficitárias.
Os que erraram foram criminosos. Os que calados presenciaram os erros e
consentiram foram idiotas. Sim porque ao final os maus elementos os prejudicaram
e prejudicaram todos.
Assim eles prejudicaram o Brasil e o povo. Colaboraram com os empresários
estrangeiros que desejavam se apossar dessas fabulosas estatais. Agora estamos
a pagar caro por serviços públicos que foram instalados com nossos capitais. O
pior é que nem temos dinheiro para os usar.
Os lucros que tínhamos estão a proporcionar luxos aos americanos e europeus.
Porcos, muito porcos, esses que avacalharam com nossas estatais.
Na Rússia aconteceu o mesmo. Porcos os que destruíram a economia russa.
Todavia refletindo sobre o assunto concluí.
Agora estamos a receber o castigo de Deus.
Todo esse desemprego, toda essa violência, é resultado das necessidades vitais
que a miséria cobra dos indivíduos e que está a cair sobre todos.
Assim temos os castigos dos irresponsáveis, indiferentes, e sobre os egoístas,
que são muitos brasileiros.
Inclusive o castigo também está cair sobre os bobos da mídia. Os debilóides que
usam das revistas, das rádios, das televisões, para defender infantilmente
interesses estrangeiros.
Só Deus pode mudar a situação dos pobres neste planeta. É por esse motivo que
devemos, em nosso pensamento, orar o Pai Nosso.

Tive vários contatos com extraterrestres.
Certa noite, quando morava em um ap. no 7 andar do Edifício Independência na
cidade de Santos, acordei.
Eis que em torno de minha cama estavam sete senhores sentados em sete poltronas.
Eram homens como nós. As poltronas embora bonitas eram comuns.
Eis que ao acordar os vi sentados confortavelmente olhando para mim..
Fiquei assustado. Contudo eram simpáticos e não tive medo.
A seguir iniciamos conversação. Eu lhes perguntava e me respondiam. Aos poucos
foram me contando
como era a civilização do Universo. Narraram-me muitas
coisas. Fiquei a vontade para lhes perguntar. Respondiam
todas as minhas
perguntas.
Explicaram-me as razões de nossas vidas, nossos destinos depois de mortos, e
etc.. Falaram do juízo, e etc.
Ao final da conversa vivi um êxtase (só comparável ao prazer sexual) o qual
percorreu toda minha espinha. Aí se levantaram e foram sumindo, evaporando no
ar. Eles e as poltronas.
Passaram os anos. Contudo as coisas que contaram me proporcionaram confiança no
futuro.
Eu sei a vida universal é maravilhosa e digna de ser vivida.
Eles, me narrarem a vida do Universo, com o objetivo que eu divulgasse.
Eles querem que os terrestres confiem neles. Eles são amigos. Não devemos ter
medo deles.
MEUS SOFRIMENTOS E PROBLEMAS.
Leitores. Deus me fez sofrer quase tudo que os infelizes sofrem. Eu sei o que é
estar devendo na venda e não ter dinheiro, crédito, para comprar alimento para a
mulher e filhos.
Eu já fiquei sem dinheiro para pagar pensões alimentícias para filhos e o juiz
ameaçando-me com a cadeia mandou que eu tivesse vergonha e que em último caso
roubasse para não deixar de fazer os pagamentos.
Meus filhos cobrando pensões atrasadas já me mandaram prender. Não fui preso
porque fugi. Depois fizemos acordo.
Dizem que só vagabundo não acha ocupação. Eu sei. Não é bem assim. Isso dizem os
que nunca tiveram problemas. As pessoas são indiferentes e malvadas não ajudam
os que precisam. Em maioria são exploradoras do próximo.
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Egoístas, indiferentes, constatam corrupções, crimes de todos os tipos, e não
acusam os errados. Levianamente, para não se incomodarem, possibilitam que as
instituições se avacalhem.
Esses são cúmplices da destruição desta civilização.
Devemos denunciar os errados e criminosos.
Eu lutei muito e por várias vezes quando tinha tudo para ser bem sucedido, ficar
bem de vida, uma providência superior me atrapalhou. Destruiu o que eu construía
e botou por terra meus planos.
Eu sei que, quando forças superiores não querem, não adianta planejar, não
adianta trabalhar, nada adianta. Desejando ou não passamos pelos problemas que
eles do Universo querem nos proporcionar. Em verdade tenho experiência. Sofri
demais.
Eu sei o que é viver preocupado em arranjar dinheiro para pagar as contas dos
aluguéis, da luz, da água, da venda, e ainda ter as demais despesas. Eu sei o
que é ter mulher no calcanhar a me considerar um fraco, um incapaz, por não
conseguir ao final do mês levar para casa o dinheiro às despesas.
Eu sei o que é ser considerado, em razão dessas situações, indigno pelos amigos,
filhos, e etc. São motivos os quais levam os mais fracos aos roubos, às bebidas,
aos tóxicos, aos assassinatos.
Resisti. Estou vencendo? Nesta nação de escravos onde dominam os usurpadores as
possibilidades de vitória são poucas.
Ninguém, nem o mais rico brasileiro, esta livre de mais cedo ou mais tarde ficar
sem nada. Os golpes os quais planejam e executam contra nossa economia, contra
nossas empresas, contra nossas riquezas, e etc. são muitos. Ninguém está seguro.
Nem aqui nem em qualquer canto da Terra.
São grupos organizados que manipulam políticos, televisões, revistas, jornais,
bolsas nacionais e internacionais. São tão organizados que dominam a política e
a economia do U.S.A. e da Europa.
Para eles somos hominídeos que estamos a lhes atrapalhar as vidas. Tenham a
certeza.
Consideram que estamos a sobrar neste planeta Terra. Caso não precisem de nós
vão nos assassinar.
Ninguém está seguro de nada.
Agradeço a Deus não ter ficado sem teto para morar. Agradeço a Deus não ter
faltado pão em minha casa. Agradeço a Deus ter curado (sem que eu fosse atendido
por médico) minhas enfermidades. Agradeço a ele porque me faltou o dinheiro e
aprendi no sofrimento a ter dignidade na vida.
Eu sei o que é desespero. Eu sei o que é chorar desesperado por traições de
familiares. Eu sei o que é ficar sozinho sem ninguém.
Agora sei porque Deus me fez passar por tudo isso.
Agora eu conheço a pedra citada pelo profeta Daniel.
Esta civilização para ser salva, para sobrar, precisa rapidamente mudar as
instituições, os usos e costumes, que levam as pessoas aos desesperos e às
loucuras.
Nesta civilização tal como disse o profeta Daniel a argila modelada está
entremeada com os dedos e pés de ferro. Essa argila, mesmo sendo fraca, pode se
revoltar e destruir a estatua do todo poderoso Brama.

MEU SONHO SOBRE A CATÁSTROFE.
As profecias do A.T.B. falam que o fim acontecerá quando vermos uma abominação
desoladora estar no lugar onde não deve estar. Por esse motivo meus sonhos de
uma catástrofe adquiriram valor.
Vou narrar um sonho desesperador.
Eu estava na rua. Parece-me. Em frente de minha casa. Seria de 15 h para 16 h
e vi a seguinte cena.
“O Sol, no céu, que já estava no poente, de sua posição se deslocou para o
Norte. Mais ou menos de 15 a 20 graus. Fiquei olhando espantado. O Sol
bruscamente se deslocou e mudou de posição. Isso é coisa que não pode
acontecer”.
O Sol não pode mudar bruscamente, em hipótese alguma, de posição.
Contudo esse sonho eu entendi.
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Não foi o Sol que mudou de posição. O que presenciei foi
uma mudança nas
posições dos pólos de nosso planeta.
Por alguma razão a Terra vai sofrer essa modificação. Nesse sonho o eixo da
Terra em volta do qual esta faz seu movimento de rotação passou a ser outro.
Assim os pólos Norte e Sul, foram modificados. Por esse motivo o rodar do Sol em
volta do lugar onde eu moro mudou de posição.
O Equador e os trópicos vão mudar de posição. Todas as nações da Terra terão
seus climas bruscamente modificados.
É lógico. Catástrofe maior não pode acontecer. Por certo teremos terremotos,
maremotos, irrupções vulcânicas em toda a Terra. Os continentes sofrerão
rachaduras. Os mares serão reposicionados. A Lua vai balançar. A mudança dos
pólos agitará o satélite e provocar sua incandescência. Tudo de acordo com os
profetas.
O que mais acontecerá? Sinceramente eu não sei. Sei que a situação caso venha a
acontecer vai ser dantesca.
O pior é que esses fatos são viáveis.
Quem entende de geologia sabe que assim pode ocorrer em razão dos fatos que
estão a acontecer na Terra.
Os continentes se deslocam. Assim influenciam alterações nos posicionamentos dos
pólos.
A crosta da Terra está rachada em vários lugares. Tais como na fossa tectônica
Gala que vai da Europa, passa no Oriente Médio e desce até os lagos na região
Sul da África. Existem outros rachas em outras regiões; como no Oeste do U.S.A.
( Los Angeles ).
Muitos geólogos estão esperando desastres para quaisquer momentos.
Ainda temos um problema grave. As nações produtoras de petróleo estão fazendo
enormes vazios no subsolo terrestre.
São grandes quantias de petróleo que foram extraídas e os buracos são imensos.
Mesmo quando cheios de água salgada os pesos são diferentes.
Essas alterações podem provocar modificações no centro de gravidade do planeta e
em conseqüência alterar as posições dos pólos.
Assim meu sonho pode estar para acontecer.
Temos, também, os pesos das represas, das hidroelétricas, a modificar as forças
rotacionais do planeta.
Acontecendo tais fatos teremos abominação mais do que desoladora. Teremos
catástrofe dantesca.
A destruição da civilização terrestre será total. Poucos sobrarão.
DOM BOSCO E BRASÍLIA.
Parece que aqui no Brasil ainda vão sobrar alguns.
Foi Dom Bosco que fez a profecia que a nova civilização da Terra vai se iniciar
no planalto central brasileiro, na região de Brasília.

Um outro sonho importante.
Eu me vi vivendo em uma pequena cidade da nova civilização. Uma incipiente
civilização.
Nesse sonho eu presenciei a justiça de Deus. Assim, pelos meus sonhos, a vida na
Terra deve continuar.
Depois eu acho que teremos o juízo de Deus.

SONHEI COM ALGO QUE SE APRESENTOU COMO O JUÍZO DE DEUS.
Nesse sonho estava a morar em uma casa localizada em uma cidade que não sei
qual.
Certo dia, estando em casa, eis que escuto forte gritaria. Fui à rua para ver o
que estava acontecendo.
Então vi
pessoas andando duras como robôs, dando passos como zumbis (bonecos
duros que só moviam as pernas). Escalavam o ar, levitando, e aos poucos subiam
para o céu.
Logo vi que eram muitas pessoas que estavam a subir. Pareceu-me. Metade da
cidade. Todas iam em direção de um enorme anel cor de abóbora.
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Essa argola que passava no céu uns 300 metros acima da superfície era gigante.
Cobria de horizonte até horizonte. Pela aparência tive a impressão que dava a
volta em redor do planeta. Apareceu no horizonte e depois desapareceu do outro
lado do céu.
Era esse anel que estava a atrair as pessoas, os zumbis. Esses levitando iam e
nele ficavam grudados.
Ao chegarem lá ficavam grudadas. Aí, grudadas na superfície inferior desse corpo
tinham seus rostos iluminados como lanternas. Seus olhos a brilharem pareciam
faróis de caveiras a olhar para nós.
No chão muito berreiro e choro. Os que tinham ficado estavam horrorizados.
Lamentavam a perda dos parentes.
Eu e vizinhos ficamos, amedrontados, comentando.
Aconteceu que um homem, dos que estavam a assistir a cena, se segurou nos ombros
de dois zumbis. Foi lá para cima.
Ficou noite. A tal ocorrência, devagar, sempre recolhendo zumbis, do Sul
dirigiu-se ao Norte.
Eis que se aproximou de nós, muito assustado, o homem que grudado nos zumbis
havia subido.
Disse “Eles disseram que caso nós não nos comportemos corretamente que eles
voltam para levar mais gente.
Eu não vou afirmar que o julgamento dos terrestres será assim.

Contudo tenho certeza seremos julgados e ninguém ficará impune dos
crimes que comete contra os semelhantes.
Eles me proporcionam orientação. Poderá estar certa ou poderá não ser a
definitiva.
Contudo a minha conclusão sobre esse anel que levou as pessoas foi que uma
fabulosa nave de tamanho muitas vezes superior ao da Terra, uma nave do tipo de
um anel passou envolvendo nosso planeta e aspirou para si todas as almas das
pessoas as quais foram consideradas condenadas e não dignas da participação na
civilização universal.
Eu tenho meus erros. Porém não sou mau. Sei que foram os errados que foram
aspirados porque entre os que foram atraídos pelo anel da nave estavam pessoas
de péssimas condutas.
Eu não estou fazendo profecias.
Eu estou contando meus sonhos.
A situação é que meus sonhos coincidem com as profecias de Jesus e dos profetas.
Gente cuidado. Grande Perigo
Acontece que todos nós, desde que fomos criados almas, já vivemos centenas de
milhões de anos.
Agora estamos no final da etapa da evolução.
Vamos ser julgados. Os que passarem vão deixar de ser mortais. Vão viver na
super civilização do Universo. Vão ser imortais.
Valerá a pena por bobagens terrestres perdemos esse prêmio?
O Geena.
O pior é que o castigo será a despersonalização das almas.
Castigo que será aplicado aos reprovados com irradiações energéticas sobre as
almas que vão arder muito mais que o próprio fogo.
A conclusão à qual cheguei foi que a vida na Terra depois desse juízo vai
continuar.
Segundo meus sonhos os que ficarem iniciarão uma nova civilização. Por certo uma
civilização diferente desta. Sem agiotas e sem capitalistas.
Vamos formar comunidades cristãs. Democracia sim. Com assembléias. Teremos
economia cooperativista.
Os mais inteligentes vão produzir contribuindo com as vidas dos menos
habilitados.
Vamos respeitar as leis de Deus. A moral sobre todos os aspectos será elevada e
os mais espertos controlarão seus comportamentos.
Jesus foi pregador da economia comunitária
Assim foi. Economia comunitária onde os líderes sejam bons servos dos demais.
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É esse o motivo porque temos as comunidades de padres, freis, freiras e etc.
Pessoas que abandonam a vida normal, bens materiais, para seguirem a orientação
de Jesus.
O que não entendi até hoje foi porque os cristãos tanto combateram o regime
comunista.
Muito pelo contrário deveriam ter combatido apenas o ateísmo desse regime dos
russos e defendido com ardor a economia e a vida comunitária.
Inclusive já é tempo de planejarmos e programarmos sistema econômico o qual
possa ser bem sucedido e que seja comunitário.
Será uma vida maravilhosa digna de viver.
A natureza será pródiga e não faltará nem chuva nem Sol no tempo certo. Haverá
felicidade, fartura, e um único povo na Terra.
No futuro, não sei quando, o Sol terá outro tipo de irradiação. Os negros não
mais serão queimados. Suas peles vão ser rosadas. Porém. Os feios continuarão a
ser feios. Eu penso que os nossos traços refletem nossas almas. Os dignos acho
que sempre serão bonitos.
Depois, mais no futuro, as cidades e as casas serão diferentes e mais bonitas.
Possivelmente, com o tempo, usaremos dos dons da paranormalidade e viveremos um
tipo diferente de vida quando até levitaremos e voaremos.
O leitor poderá perguntar. Como seus sonhos lhe proporcionaram essas conclusões?
Foram muitos os sonhos que tive da Nova Terra.
Neles não haviam as misérias que existem nesta civilização. As coisas que vi são
diferentes e bonitas.
Fiquei a pensar que essas coisas ainda são para daqui a muitos dias e que não
serão para minha vida.

VEJAM A VIDA COMO ELA É.
Termino a apresentação e alerto os leitores. Temos de reconsiderar as
interpretações dos dados científicos e religiosos.
Eu sei. Nem sempre a ciência está com a razão. Sempre surgem conceitos
erradíssimos que inclusive são nocivos. Tal como o materialismo da atualidade.
Contudo muita coisa boa foi descoberta.
Os religiosos, devem ponderar sobre as descobertas científicas. Os religiosos
erram quando não assimilam as legitimas descobertas da ciência. Tudo é obra do
Grande e Poderoso Deus Universal.
Outro grande erro dos religiosos é teimarem em manter as realidades da
existência como mistérios insolúveis e ficar apegados às fantasias dos incultos
antigos.
Nós não vamos perder Deus. Ele sempre continua a existir. Perdem Deus os que não
respeitam as suas leis.
Vamos conceber Deus como Enlil, um ser superior Pai, Jeová como Jesus seu filho
que até aqui esteve e que foi cruelmente assassinado, e o Divino Espírito Santo
como os seres dignos que propagam orientações de dignidade e harmonia aos seres
mais novos do Universo.
Vamos acabar com os mistérios.
Chega de irresponsabilidade.
Leiam a Bíblia e verifiquem que ela está cheia de contatos de homens,
superiores, extraterrestres, com o povo inculto da terra.
Verifiquem a descrição da astronave que apareceu para Ezequiel e a narrativa
quando por Jeová foi instituído profeta.
Não existem anjos de asas. Existem seres superiores que levitam.
Existem bilhões de estrelas com planetas habitados nesse imenso Universo.
São as outras moradas da casa do Pai de Jesus.
São as moradas das legiões de anjos que poderiam vir socorrer Jesus.
Extraterrestres como os seres superiores Gabriel, Miguel, têm estado cá na Terra
proporcionado pessoalmente suas colaborações.
O antigo testamento, as narrativas históricas dos Toltecas, Maias, Incas, dos
havaianos, contam as passagens deles por aqui.
No ATB até foi dada orientação de que Deus, lá onde mora, fica a escutar as
queixas dos terrestres que estão sendo maltratados.
Ficamos conhecendo, inclusive, que ele não gosta de indignidades e pode resolver
destruir tudo tal com fez com Sodoma, Gomorra, e outras duas vilas. Com os
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conhecimentos da atualidade, de astronomia e astrofísica, temos que repensar e
dar novas interpretações às narrativas do passado.
OS POVOS DA TERRA

SÃO DESCENDENTES DAS

12 TRIBOS DE ISRAEL

Os judeus acham que as outras 10 tribos de Israel desapareçam. É errado. Deus
sabe onde estão e a imensa maioria do povo da Terra é descendência dessas
tribos.
Foram palavras de Jesus Cristo.
"MAT.=19-28= “vós os que me seguistes, também estareis sentados em doze tronos,
julgando as doze tribos de Israel."
"Mateus 23 - 37 = Quis ajuntar teus pintos Jerusalém mas vós não o quiseste".
Estando Jesus na Palestina a pregar ao povo judeu disse:
"João = 10- 16 = E tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco; a estas
também tenho de trazer, e elas escutarão a minha voz e se tornarão um só
rebanho, um só pastor".
Os judeus só terão paz quando reconsiderarem suas vidas e seus relacionamentos
com as demais tribos de Israel.
Eu tenho muito medo do juízo de Deus.
Tem muita gente que tem medo mas não tem juízo.

Esta e outras obras disponíveis em: http://www.angelfire.com/psy/jcfc

