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( continuando a coleta de dados para o novo livrinho: “A Fuga da Abominação da Devastação ...” / em breve - iniciado em 2018 - O Fim do Mal 10 ) 

 

“Após a santa missa de manhã, e ciclo litúrgico da Igreja católica, nada mais de tão maravilhoso 
acontece, não fosse santa missa ao anoitecer. Mas, creio que, felicidade verdadeira e alegria 

completa ficam por conta do Senhor Deus Todo Poderoso, o Senhor dos Exércitos que fez o céu 
e terra, o Senhor Onipotente, Criador do universo, o Deus todo poderoso, Senhor de todas as 

coisas, porque Ele transforma nossas vidas sem que mereçamos, sem que façamos quase nada.” 
( “Bíblia Sagrada”, edição pastoral, Paulus - 1990 e Ave Maria, 94ª edição - 2014 ) 

( * em breve * ) Santa missa de 04/09/2020, 03/09/2020, 02/09/2020, 01/09/2020, 31/08/2020, 30/08/2020 ... ( * em breve * ) 
 ( * em breve * ) outras e outras Santas Missas - o Maravilhoso ciclo litúrgico da igreja católica. ( * em breve * ) 
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O Fim do Imbecil - E O Idiota Vai De Lambuja / De Brinde 
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( * em breve * ) (*** Texto em construção *** ) ( * em breve * ) 
( Ler ) página em construção 00 ( imprimir ) 

( Atualização de final de Agosto e início de Setembro de 2020 do sagrado coração de Jesus - 04/09/2002 ) 
*clique no link* (1)     ( Atualização 06/09/2002 ) (2)     *clique no link* (3) 

 

O FIM DO IMBECIL 
E O IDIOTA VAI DE LAMBUJA / DE BRINDE 

c23_OFimdoImbecilEOIdiotaVaiDeLambuja-DeBrinde 
( * em breve * ) (*** Texto em construção *** ) ( * em breve * ) 

*veja abaixo*              *veja abaixo* 
 

Que Nossa Senhora interceda, pedindo para que Jesus envie o Espírito Santo, para lembrar toda 
a humanidade todo mal, e todo mal que se tentou fazer. Lembrar tudo o que a boca falou e tentou 

falar. Assim como fez aos apóstolos, a fim de lembrá-los de tudo que o Senhor disse. 
 

“Quanto Mais Apresentação, Mais Devastação; Quanto Mais Devastação, Mais Desolação”. 
“Apresentação E Devastação, Devastação E Desolação”. 

“Quem Está Finalizando E Saindo Dez Vezes Ao Dia, No Dia A Dia, Vencerá E Vencerão Os 
Povos E Os Pobres Saindo E Finalizando Dez Vezes Ao Dia, No Dia A Dia”. 

 
*clique no link* 

 [Jr 51,54-58] 57 “ORÁCULO DO REI” [Jeremias 51].   
[Jr 51,01-53] 39 “O SONO ETERNO DOS OPRESSORES DO POVO” [Jeremias 51,57].  

[Jr 22,17-19] 19 Ele será sepultado como jumento, será arrastado e jogado fora, longe das portas de 
Jerusalém. [Jr 51,01-53] 39 ... , um sono eterno para nunca mais acordarem - oráculo do Senhor 

Deus. [Jr 51,54-58] 54 Da Babilônia saem gritos de socorro, uma grande derrota na terra dos 
caldeus, ... 56 Sim, chegou a destruição para Babilônia: seus guerreiros serão presos e seus arcos 
se romperão ... . 57 Embriagarei seus ministros e conselheiros, governadores, prefeitos e militares; 

eles dormirão um sono eterno, e nunca mais acordarão - oráculo do Rei, cujo nome é Senhor 
Deus dos exércitos. 58 Assim diz o Senhor Deus dos exércitos: Os muros da imensa Babilônia 

serão arrancados pela base e suas altas portas serão devoradas pelo fogo. Os povos trabalharam 
por nada e as nações se cansaram para o fogo. [Jr 51,59-64] 63 ... “... quando terminar de ler o livro, 

você o amarrará a uma pedra e o jogará no rio Eufrates, 64 dizendo: ‘Assim se afundará a 
Babilônia, por causa das desgraças que eu envio contra ela’.” Aqui termina as palavras de 
Jeremias.  VEJA AS TRÊS MENSAGENS AOS OPRESSORES DO POVO DE UMA 

DÉCADA ATRÁS ... ( ou mais de uma década, ou quase, ou se preferir : “+- 10 anos atrás”, e desde o milênio 
passado com a versículos. E desde o milênio retrasado com um tal de Jesus - Você o conhece? E desde há uma 
meia dúzia de milênios com um tal de “Deus todo poderoso”, que também é conhecido por aí como “Senhor dos 
Exércitos” - Você o conhece? Eu lhes garanto que os opressores do povo podem até conhecer a versículos, mas 
esses outros dois aí eles não conhecem não, e se não mudarem e não nascerem de novo, vão morrer e não vão 

conhecê-los, com certeza “verão aquele que transpassaram”, mas não vão conhecê-lo, e serão enterrados junto aos 
jumentos [ as bestas ], fora de Jerusalém. Mas aqueles que foram oprimidos por eles terão seus túmulos abençoados 
em Jerusalém, longe deles. E os pagãos conhecê-los-ão. )  [Jr 22,17-19] 19 SERÁO SEPULTADOS COMO 

JUMENTOS, ..., LONGE DAS PORTAS DE JERUSALÉM. 
*clique no link* 
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( * em breve * ) (*** Texto em construção *** ) ( * em breve * ) 

 

A Besta voltou, mas caminha para a perdição. 
O exército do tempo final da ira voltou, mas caminha para a perdição. 

Ficarão admirados ao verem a Besta, esses que não tem o seu nome inscrito no livro da vida. 
Veja através da página principal 

 

“O Exército Desgraçado 01”   “O Exército Maldito 01” 
 

“O Exército Desgraçado 02”   “O Exército Maldito 02” 
 

“O Exército Desgraçado 03”   “O Exército Maldito 03” 
 

O maldito [Dn 8,13] exército calcado aos pés da raça de cobras venenosas [Dn 11,42] pondo a mão 
em todos os países, [Ap 13,11-18] 13 operando “““grandes maravilhas””” [Ap 12,13] perseguindo, [ diz a 
versículos: ] atacando, explodindo e bombardeando, “““de todas as formas”””, os filhos de Maria e 
de Deus, roubando, devorando e prostituindo, pisando e esmagando, assobiando e chupando 
cana, “““tudo ao mesmo tempo”””, [Dn 8,25] tranqüilamente e [Dn 11,24] sorrateiramente, [Ap 13,13] 
fazendo cair fogo do céu sobre a terra, [Dn 8,25] destruindo, [Dn 11,41] 44 matando e liquidando 
muita gente, [Ap 13,11-18] 13 à vista dos homens da terra. [ continua a versículos: ] Entregando a 
descendência da mulher ( Maria ), do povo pobre e justo do país, e a maldição da terra, dos 
animais e das riquezas da nação, repartindo os despojos e amenizando o ódio do coração da 
descendência da Serpente, satisfazendo a Besta e tranqüilizando a grande Prostituta. 

 

 ( * em breve * ) (*** Texto em construção *** ) ( * em breve * ) 
*clique no link* 

 
*Legenda de Vômito, Vômito, Vômito, Vômito, Vômito, Vômito e Vômito* 

( * em breve * )                      Os Vômitos Dos Filhos Da Serpente Sobre Os Filhos De Maria.                       ( * em breve * ) 
Mas, já vou logo avisando, e tarde, e antes, e agora, e para sempre, deixando bem claro que o primeiro 

vômito é da própria Serpente, “[Ap 17,01-06] 05 “Babilônia, a Grande ... ”, “[Ap 17,01-06] 01 a grande Prostituta ... 
” ou “[Ap 12,01-17] 03 ... o grande Dragão, cor de fogo ... ”, 13 que começou a perseguir a Mulher, aquela que 

tinha dado à luz um menino homem, [Mt 12,18-25] 18 Maria, mãe [Jo 16,08-11] 10 de Jesus, [Ap 12,17] atacando o 
resto dos filhos dela, [ diz a versículo: ] a começar pelo [Dn 7,27] povo dos santos do altíssimo, [continua a 

versículos] que foi explicado a você desde que era bebezinho, desde toda a eternidade, no gênesis, de 
forma que até os bebezinhos entendem, [Gn 3,11-15] 11 da descendência [Ap 12,07-10] 09 da serpente [Ap 

12,13e17] 13 que começou a perseguir a Mulher.  [Ap 12,01-17] 15 O vômito 03 do grande Dragão, cor de fogo, 
13 que persegue [Mt 12,18-25] 18 Maria. 

( * em breve * ) 
 

 ( * em breve * ) (*** Texto em construção *** ) ( * em breve * ) 
 

*clique no link* 

( Atualização de final de Agosto e início de Setembro de 2020 ) 

O FIM DO IMBECIL 
O IDIOTA VAI DE LAMBUJA / DE BRINDE 

c23_OFimdoImbecilEOIdiotaVaiDeLambuja-DeBrinde 
*clique no link* 

 

“*[$$] [‘@@’] Eis aí”, os “novos idólatras” de antes de Jesus: [Oséias 07,08-12] o bolo que não foi 
virado ... que se misturam com os povos ... 09 Os estrangeiros acabam com a força dele, e ele nem 

percebe; seus cabelos brancos vão aumentando, e ele não nota. 10 O orgulho de Israel 
testemunha contra ele mesmo, e nem assim eles se convertem ao Senhor, seu Deus; apesar de 
tudo, não o procuram: [ diz a versículo: ] o bolo fofo do “novo idólatra” do  “IMBECIL RICO ‘QUASE 
QUE’ DESGRAÇADO DO VÔMITO DA BOCA DE JESUS” QUE PENSA QUE COMPROU A BÍBLIA 
COM SEU DINHEIRO e que diz: < Igreja de 1/7 Laodicéia [Ap 3,14-22] 17 ... ‘Sou rico! E agora que sou 
rico, não preciso de mais nada’. “*[$$] [‘@@’] Mas*”, [ diz Deus: ] [Ap 3,14-22] 17 ... ‘Você é infeliz, 
miserável, pobre, cego e nu. E nem sabe disso ... .’ “*[$] [‘&’] E *”””, [ diz Jesus: ] [Ap 3,14-22] 16 ... 

‘Estou para VOMITAR você da minha boca’. > [Ap 18,03] que ficaram ricos se prostituindo ... [Os 
07,08-12] 11 PEDINDO AJUDA AO [continua a versículos] “PORCO IMUNDO DESGRAÇADO DO [Ap 12,03] 
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[Ap 12,09] GRANDE DRAGÃO COR DE FOGO AO LADO DA BÍBLIA E AO LADO DA PROSTITUIÇÃO,  

[Ap 19,20]  VIVO [Ap 20,10] NO  LAGO  DE  FOGO  E  ENXOFRE  < Igreja de 2/7 Tiatira [Ap 2,18-28] 24 ... das 
profundezas de Satanás” ... > [Ap 17,01] ... da grande Prostituta ... [Ap 12,03-17] 13 ... que começou a 
perseguir a mulher, aquela que tinha dado à luz um menino homem ... 15 ... VOMITANDO UM 

RIO DE ÁGUA [diz a versículos] DE “ABOMINÁVEIS DEMÔNIOS DE FALSOS APÓSTOLOS 
DESGRAÇADOS” < Igreja de 3/7 Éfeso [Ap 2,01-07] ... 02 ... mentirosos ... > DE FALA MANSA EM PELE 
DE CORDEIRO COM A BÍBLIA NA BOCA,  [Ap 19,20]  VIVOS  NO  LAGO  DE  FOGO  QUE  ARDIA  

COM  ENXOFRE, [ continua São João: ] [Ap 12, 03-17] ... 15 ... atrás da mulher, para que ela se afogasse, 
[Gn 03,14-15] 15 cheios de ódio da sua descendência, [Ap 17,01-15] 06 embriagados com o sangue 

dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. [ diz a versículos ] A “nova idolatria” [Os 07,08-
12] 11 da pomba ingênua, sem inteligência ... que VAI AO CÃO RAIVOSO DESGRAÇADO [Ap 17,03] 
DE COR ESCARLATE” QUE NÃO RENEGOU A BÍBLIA E NEM AS ABOMINAÇÕES,  [Ap 19,20]  VIVO 
NO  LAGO  DE  FOGO  QUE  ARDIA  COM  ENXOFRE  < Igreja de 4/7 Pérgamo [Ap 2,12-17] ... 13 ... onde 

fica o trono de satanás. ... onde mora Satanás ... > [Ap 17,03] ... a Besta de cor escarlate ... que 
assim como [Ap 12,15] a serpente não desistiu, [Ap 17,08] a Besta voltou [Ap 12, 03-17] 15 ... 

VOMITANDO UM RIO DE ÁGUA DE [Ap 13,11-12] 11 DOIS CHIFRES [diz a versículos] DE MERDAS 
HUMANAS E COVARDES DESPREZÍVEIS E INSUPORTÁVEIS DESGRAÇADOS QUE AINDA PODEM 

MORRER ( e ressuscitar ) COM A BÍBLIA NA MÃO E NO COLO de [Jr 09,10] chacais e [Mt 24,28] 
abutres [Jr 09,10] escondidos na Igreja de 5/7 Filadélfia [ Ap 3,09] que se dizem Judeus ( [Ap 13,11] como se 
fosse o cordeiro ) ... mas ... [Ap 3,09] são mentirosos da sinagoga de satanás ( [Ap 13,11] mas falava 

como o Dragão ) [ diz a versículos] DE UMA CAMBADA DESGRAÇADA QUE AINDA PODEM MORRER ( 
e ressuscitar ) DE ANIMAIS NOJENTOS E FEDORENTOS DE [Mt 24,28] CADÁVERES DA [Ap 13,12] 

SEGUNDA BESTA [Ap 16,13-16] 14 DOS REIS DA TERRA [continua a versículos] AGARRADOS À BÍBLIA 
E AGARRADOS À [Ap 13,11-18] 12 BESTA, [Ap 16,13-16] 16 REUNIDOS NO HARMAGEDÔN < Igreja de 6/7 
Esmirna [Ap 2,08-11] ... 09 ... das difamações dos que se dizem judeus e não o são; são apenas uma 
sinagoga de Satanás ... ; [diz a versículos] “e ( reze, fuja de Besta/s ou não fuja de criticar Besta/s, não 
seja cúmplice ou defensor de Besta/s, ... )” [Ap 2,08-11] 10 seja fiel até a morte. [continua a versículos] “e 

assim” 11 o vencedor ficará livre da segunda morte. [continua Oséias 07,08-12] A nova forma de 
idolatria [Os 08,08-12] 09 pedindo socorro à Besta Assíria, então Efraim, jumento solitário, tentou 

contratar amantes para si ( aliados assalariados ) de IDIOTAS ESTÚPIDOS ‘FAMOSOS ( em breve )’ 
QUE JÁ ESTÃO MORTOS ( ‘agora é só ressuscitar’ ) COM A BÍBLIA NO BRAÇO DA ESTANTE DA 

SALA < Igreja de 7/7 Sardes [Ap 3,01-06] 01 ... que tem fama de estarem vivos, mas estão mortos ... > 
[Ap 18,03] embriagados com o vinho do furor da prostituição [Naúm 3,4] da Meretriz tão cheia de 

encanto ... .  [diz a versículos] Completando o VÔMITO [Ap 16,13-16] 13 da boca do Dragão [Ap 12,04] 
diante da Mulher que estava para dar à luz , pronto para lhe devorar o Filho, logo que ele 

nascesse. O VÔMITO [Ap 16,13] da boca da Besta [Ap 2,12-17] 14 da doutrina de Balaão, aquele 
que ensinava Balac a colocar pedra de tropeço no caminho do povo de Israel,  [continua a versículos] 

atacando os filhos que retornam à casa da mãe [Ap 12,13-17] 17 dos que obedecem aos 
mandamentos de Deus e mantém o testemunho de Jesus. E o [Ap 12,15] VÔMITO [Ap 16,13] da 
boca do falso Profeta [Ap 12,13-17] 15 ... atrás da mulher, para que ela se afogasse. ... 17 ... e atrás 

do resto dos filhos dela, [Dn 7,27] o povo dos santos do altíssimo. [Ap 16,13-16] Nessa hora eu vi: da 
boca do Dragão, da boca da Besta, e da boca do falso Profeta saíram três espíritos impuros que 
pareciam sapos. 14 São espíritos de Demônios. Fazem maravilhas, e vão até os reis de toda a 

terra, a fim de reuni-los para a guerra no Grande Dia do Deus Todo Poderoso. 16 Então os 
espíritos reuniram os reis no lugar que, em hebraico, se chama Harmagedôn. ... [Ap 21,6] Está 

pronto!  [Ap 19,19] 19 Vi, então, a Besta reunida com os reis da terra e com seus exércitos [Ap 16,13-
16] 15 DE INFELIZES QUE NÃO VIGIAM ( não rezam ), NÃO CONSERVAM SUAS VESTES ( não fogem 
De Besta/s, não criticam Besta/s & defendem Besta/s ), ANDAM NU ( não buscam e não se convertem ao 
Senhor, seu Deus ) OSTENTANDO A SUA VERGONHA ( cúmplices de Besta/s ) [ continuando Ap 19,19] 19 

... para guerrear contra o Cavaleiro e seu exército. ... [Ap 21,6] Está pronto! 
 

RESSUREIÇÃO DE CADÁVERES 
Então, ressuscitar um idiota estúpido (1) que já está morto é fácil, não é?  Pois ele já está 

morto, agora é só ressuscitar, não? Assim como ressuscitar cadáveres desgraçados (2), merdas 
humanas e covardes desgraçados (3) que ainda podem morrer não deve ser difícil, não? Pois eles 
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tem a graça de Deus de ainda poderem morrer, não? Senão, como é que você iria ressuscitar 
eles se eles não morressem? Nem Jesus! Se ele não morrer, nem Jesus ( [] você tem que nascer 
de novo)! Para ressuscitar alguém, ele tem que morrer para fugir do Dragão desgraçado! Tem que 
morrer para fugir da Besta desgraçada!  E Tem que morrer para fugir do falso apóstolo 
desgraçado! Rezando! Rezando! E rezando! O Espírito de Dragão, de Besta e de falso Apóstolo é 
que vai morrer, para nascer o Espírito de Deus, que através de Maria nos enviou seu Filho, e nós 
teremos que ser filho de Deus e filho de Maria, como Deus estabeleceu para o seu Filho Jesus: 
“filho de Deus e filho de Maria”. Filho de outra coisa, não! Não! E Não! Jamais! Evoluí-me! 
 

Hein? Hem? O que você disse? Não entendi? Cooooooooomo não são 
“DESGRAÇADOS”? Se eles tem que morrer ( [Ap 2,08-11] 10 seja fiel até a morte ) para ficar livre do 
tanque de fogo ( [Ap 2,08-11] 11 o vencedor ficará livre da segunda morte. )! Cooooooooomo você diz 
que não são “DESGRAÇADOS” ( que, graças a Deus, ainda podem morrer )? Se fosse um ‘idiota 
estúpido, que já está morto, amante assalariado de imbecis, tudo bem! Mas esses aí que são 
obrigados a morrer ‘fielmente em Jesus’, para ficar livre do tanque de fogo ( a segunda morte ). 
Cooooooooomo você diz que não são “DESGRAÇADOS”? Até que obtenham a graça dos santos 
de morrer fielmente em Jesus e como Jesus, e também ressuscitar em Jesus e como Jesus? Pois 
esse é o tempo da fé e perseverança dos santos. E dos últimos, que serão os primeiros. E a 
felicidade (familiar) dos que são assassinados [] sorrateiramente e fielmente em Jesus, e [] felizes 
os que, desde agora, morrem no Senhor. 
 

Agora, quero ver ressuscitar dragões desgraçados (5), bestas desgraçadas (6) e falsos 
apóstolos desgraçados (7)  [Ap 19,20]  JOGADOS  VIVOS  NO  LAGO  DE  FOGO  QUE  ARDIA  COM  
ENXOFRE? Hein? Hem? O que você disse? Não entendi? Cooooooooomo você diz que não são 
“DESGRAÇADOS”? Se eles pudessem morrer, tudo bem! Mas nem morrer eles podem! ‘Vivos no 
tanque que arde em enxofre’. ... Aí eles serão atormentados noite e dia por toda a eternidade. 
Cooooooooomo você diz que não são “DESGRAÇADOS”? Até que apareça ‘alguém’, um filho da 
Mulher, o filho de Maria, e Maria, aquela que foi estabelecida por Deus desde a eternidade mais 
remota, para esmagar a cabeça do mal, e que está sendo atacada desde o gênesis pela 
descendência do mal, que pede para seu filho interceder por seus filhos, que como o próprio 
Senhor disse, com Maria a seus pés, na cruz, “eles não sabem o que fazem”. 
 

Então, já que um cadáver desgraçado pode ser ressuscitado, será que um imbecil ‘quase 
que desgraçado’ não pode ser ressuscitado? Ele nem é desgraçado ainda! Ele “é apenas” um 
“[Os 08,08-12] 09 jumento solitário”, “[Os 07,08-12] 11 a pomba ingênua, sem inteligência ... ” “[Oséias 
07,08-12] o bolo que não foi virado” [ diz a versículo: ] o bolo fofo da “nova idolatria” de antes de Jesus 

( * em breve * ) 
Calma! Ainda não terminei! Tem mais! Porque confio muito nos meus amigos: ... Elias, ..., Is, Jr, Ez, Os, Jl, Am, Ab, Jn, Mq, Na, 
Hab, Sf, Ag, Zc, Ml, Dn, Jó, ..., João Batista, ... Jesus ... Pedro ... Paulo ...   E também porque “eu te Amós”. Opa! Desculpa! É: ( 

“Caiu!...!” - 2002 ... - Cp: ) “Eu te amo!” Então, calma! Tem mais ainda! O imbecil (1/7), como já dito, pode assumir o nome de todos os 
outros: [Ap 3,14-22] 17 infeliz (2/7), miserável (3/7), pobre (4/7), cego (5/7) e nu (5/7). E nem sabe disso (7/7) ... ( “As Sete Igrejas....!” - 
2006 - Pág 07: ) [continuando ... Ap 3,14-22]19 Quanto a mim, repreendo e educo todos aqueles que amo. Portanto, seja fervoroso e 
mude de vida! 20 Já estou chegando e batendo à porta. Quem ouvir minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa e janto com 
ele, e ele comigo. 21 Ao vencedor, darei um prêmio: Vai sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci, e estou sentado 

com meu Pai no trono dele. 22 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.”  
( Atualização 06/09/2002 ) E por sua vez, será que os outros também não podem assumir o nome do imbecil? Como por exemplo: 

[Oséias 07,08-12] ... 09 Os estrangeiros acabam com a força dele, e ele nem percebe; seus cabelos brancos vão aumentando, e ele 
não nota. 10 ..., e nem assim eles se convertem ao Senhor, seu Deus; apesar de tudo, não o procuram os seus cabelos brancos 

vão aumentando e ele nem nota... ? Assim como os chifres (de Bestas) dos reis “estrangeiros” que incendeiam [] sorrateiramente 
nossas florestas não são os mesmos que pedem para os chifres (de Bestas) dos reis “estrangeiros” virem tomar conta delas? ( 

06/09/2002 Fim ) 
VOLTAR 
( * em breve * ) 

[ diz a versículo: ] o “novo idólatra” devastando, pisando e devorando os países, roubando, matando 
e destruindo as pessoas, ****( Atualização 06/09/2002 ) incendiando, explodindo, bombardeando, 
endividando, massacrando e vomitando ... [] sorrateiramente, para depois ir tomar conta [] 
sorrateiramente ( 06/09/2002 Fim )****, de todos os nomes que pode ter a nova idolatria do “[de Ap 3,14-
22] 16 ... ‘quase que’ vômito da boca de Jesus”; [ diz a Jesus: ] [Ap 3,14-22] 17 Você diz: ‘Sou rico! E 
agora que sou rico, não preciso de mais nada’. Pois então escute: Você é infeliz, miserável, 
pobre, cego e nu. E nem sabe disso ... > [Ap 18,03] que ficaram ricos se prostituindo graças ao luxo 
desenfreado dessa [Ap 17,1] 1 ... grande Prostituta, ... ; [continua Jesus: ] [Ap 3,14-22] 16 ... ‘Estou para 
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VOMITAR você da minha boca’. ****( Atualização 06/09/2002 ) [continua a versículos: ] “Estou para passar 
uns três dias dando nome a você, ‘sem tomar fôlego’, ‘sem ponto’ e ‘sem parágrafo’”! ( 06/09/2002 ) 

**** 
 

( * em breve * ) (*** Texto em construção *** ) ( * em breve * ) 
( * em breve * ) “ ... Eis aí ... Oséias aí ... Olha aí ... Oséias aí” ... ( * em breve * ) 
[Oséias “Bíblia Sagrada”, edição pastoral, Paulus - 1990 - introdução ] ... Oséias torna-se então, denunciador 
de todo tipo de idolatria, que ele chama de prostituição. Essa comparação será daí para frente 
uma constante nos escritos bíblicos. 
“*[$] [‘&’] E *”, [ diz Oséias / Introdução: ] tais “prostituições”, segundo Oséias, não consistem somente 
em adorar imagens de ídolos, mas inclusive em fazer alianças políticas com potências 
estrangeiras que provocam dependência, exploração econômica e opressão  
 

[Oséias 07,08-12] “prostituições” são também os golpes de estado que preservam interesse de uma 
pequena minoria [Oséias 07,03-07], a confiança no poder militar e nas riquezas [Oséias 08,14-14; 12,09-
09] e todo tipo de injustiças. 
 
“*[$] [‘&’] E *”, [Oséias 07,03-07] GOLPES DE ESTADO 3 Com sua maldade, alegram o rei e com suas 
mentiras divertem os chefes. 4 São todos adúlteros, ardem como forno aceso, quando o padeiro 
atiça o fogo, depois que amassou o pão e espera que ele cresça.  5 Na festa do nosso rei, os 
chefes o afogam no calor do vinho e ele se compromete com os rebeldes. 6 A cabeça deles está 
cheia de tramóias: é como um forno. De noite, sua ira dorme, de manhã ela se incendeia como 
fogueira.   7 Todos eles ficam acesos como um forno e acabam queimando seus próprios 
governantes. Foi assim que caíram todos os seus reis e não há ninguém que me invoque. 
 
[Oséias 04,01-02; 06,08-09; 10,12-13]  [Oséias 04,01-02] II. PROCESSO CONTRA UM POVO ADÚLTERO  -  
[Oséias 04,01-02] CORRUPÇÃO GERAL 1 Ouçam a palavra de Javé, filhos de Israel! Javé abre um 
processo contra os moradores do país, pois não há mais fidelidade, nem amor, nem 
conhecimento de Deus no país. 2 Há juramento falso e mentira, assassínio e roubo, adultério e 
violência; e sangue derramado se ajunta a sangue derramado.  [continua a versículos] [Os 04,03] 3 Por 
isso, a terra geme e seus moradores desfalecem; as feras, aves do céu e até peixes do mar estão 
desaparecendo. [continuem vocês ... , mas * em breve * a versículos continua :] ... [Oséias 06,08-09] 
CORRUPÇÃO DIRIGIDA  8 Galaad é uma cidade de malfeitores, cheia de rastros de sangue.  9 Como 
bandidos na emboscada, um bando de sacerdotes assassinam pelo caminho de Siquém e 
cometem horrores.  [continua a versículos] [Os 06,10] 10 Em Betel também vi coisas horríveis: foi aí que 
Efraim se prostituiu e Israel se contaminou. [continuem vocês ... , mas * em breve * a versículos continua :] 
... [Oséias 10,12-13] SEMEIEM CONFORME A JUSTIÇA 12 Semeiem conforme a justiça e colham o fruto 
do amor. Cultivem um campo novo, porque é tempo de procurar a Javé, até que ele venha e faça 
chover sobre vocês a justiça.  13 Vocês cultivaram a impiedade e por isso colheram a injustiça e 
comeram o fruto da mentira. Porque você confiou em seus carros e na multidão de seus 
guerreiros, [continua a versículos] [Os 10,14] 14 um clamor de guerra se levantará contra suas cidades, 
e suas fortalezas serão todas destruídas. Como Sálmana arrasou Bet-Arbel, no dia da guerra, em 
que a mãe foi esmagada por cima dos filhos, [continuem vocês ... , mas * em breve * a versículos continua :] 
.... 
 

( * em breve * ) (*** Texto em construção *** ) ( * em breve * ) 
“*[$] [‘&’] E *”, o título ( antigo ) da versículos [Dn 08,16]  GRITAVA  [Lc 03,02-05] 04 “...no deserto” da 
capa do primeiro livrinho: ( [Lc 03,02-05] 04 “...no deserto” ): ( “Caiu! Caiu...!” - 2002 ... - “só de” Capa - “só de” 
Título antigo do livro: )  “ O  IMBECIL.COM.BR”  : O título do livro bastará a muitos, encherá a medida 
de sábios e doutores do mundo e completará o volume dos maiores da terra. ... ( Ou, se preferir: )  A 
introdução ao livro de “Miquéias” ( Ou, se preferir: ), “Oséias’” ( Ou, se preferir: ), “Amós’” ( Ou, se preferir: 
), ...  bastará a muitos, encherá a medida de sábios e doutores do mundo e completará o volume 
dos maiores da terra ( por enquanto, ou “for while” para ingleses, americanos .........  ). Porem, em breve e já, 
nós utilizaremos alguns versículos de “Miquéias” ( Ou, se preferir: ), “Oséias’” ( Ou, se preferir: ), 
“Amós’” ( Ou, se preferir: ), ...   
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( * em breve * ) (*** Texto em construção *** ) ( * em breve * ) 

 “...“*[$] [‘&’] E *”, ... [Dn 08,16]  GRITAVA  , ... [Dn 08,16]  GRITAVA  , e [Dn 08,16]  GRITAVA  ”  
[..] ( * em breve * ) 

 
( * em breve * ) [..] “...” [..] ( * em breve * ) 

... Elias, ..., Is, Jr, Ez, Os, Jl, Am, Ab, Jn, Mq, Na, Hab, Sf, Ag, Zc, Ml, Dn, Jó, ..., João Batista, ... Jesus ... Pedro ... Paulo ...  
 ( * em breve * ) [..] “...” [..] ( * em breve * ) 

 
( * em breve * ) 

[..] “ ... Eis aí ... o seu rei ...” / “ ... Eis aí ... a sua força ...” / “ ... Eis aí ... o seu Deus ...” / “ ... Eis aí 
... você aí ... Olha aí ... você aí” [..] 

( * em breve * ) 
 

( * em breve * ) (*** Texto em construção *** ) ( * em breve * ) 
Eis aí aquele a quem você [Os 07,08-12] 11 busca - O rei boca de dragão que não acreditou 

agarrado à bíblia e à Besta, que [diz a versículos] “terá que” [Ap 2,08-11] 10 ser fiel até a morte. 
[continua a versículos] “para” 11 ficar livre da segunda morte.  [Ab 11-14] O MOTIVO DA SENTENÇA 11 
Nesse dia, você estava presente: quando os estrangeiros ( a [Ap 17,01] grande Prostituta ) derrotaram 
o exército de Judá, quando os inimigos ( [Ap 17,03] a Besta ) foram entrando pelas portas e 
repartiram Jerusalém no sorteio. VOCÊ ESTAVA PRESENTE, COMO UM DELES. [continua ‘novamente’ 
a versículos] E VOCÊ CONTINUA PRESENTE, COMO UM DELES. [Miquéias 02,01-05] A TERRA É DE 
TODOS  [Mq 02,01] 01 Ai daqueles que, deitados na cama, ficam planejando a injustiça e tramando o mal! É só o dia 
amanhecer, já o executam, porque têm o poder em suas mãos.   2 Cobiçam campos, e os roubam; querem uma 
casa, e a tomam. Assim oprimem ao homem e à sua família, ao proprietário e à sua herança. [Mq 02,03-05] 03 É por 
isso que assim diz Javé: Vejam! Estou planejando contra esta gente uma desgraça, da qual não poderão esconder o 
pescoço, nem poderão andar de cabeça erguida. Será um tempo de desgraça. 4 Nesse dia, vão zombar de vocês, 
cantando esta lamentação: "Fomos completamente saqueados, a herança do meu povo foi dada a outro; quem irá 
devolvê-la? Os invasores é que sorteiam nossos campos". 5 Por isso, você não terá quem sorteie os lotes 
na assembléia de Javé. 
 
 

Então, há muito tempo, saindo da missa, e alguém mais velho, mais rico e mais político, às 
portas benditas da igreja, e espero que me tenha por amigo, e uma vez, em um lugar 
completamente diferente, no banco disse esse alguém a um amigo, com o aviãozinho (jatinho) no 
pátio: “nem os meus netos pagam essa dívida!” E cuja ‘grande’ capacidade de proferir as leituras 
dominicais no templo, cheio de eleitor, era tamanha, para mim, tanto quanto à incapacidade de 
entendê-las. E lhe disse, “apenas”, com amor: “Está na hora de comprar um lote no céu!”. E lhe 
digo “de experiência própria”, mesmo que gritasse muito e bem alto e xingasse bastante e por 
toda a vida, não colheria o fruto do amor dessas simples palavras de uns míseros dez segundos, 
“com amor”. É por isso que acredito no amor, não te digo que tenho experiência no assunto, pois 
a cada um é dado um tipo de dom, uns, para amar, e outros para xingar, atingindo os mesmos 
propósitos de Deus, no Espírito Santo. Mas como dizia meu pai: “no grito você não convencerá 
nem esse seu filhinho de dois anos!”. Mas se não acreditar em você, e se não encontrar o dom do 
Espírito Santo concedido a você, também não convencerá a ninguém, e então, não se 
desesperem, saibam que nem tudo está perdido, eu lhe afirmo, nesse caso, “ouça o seu pai”, e 
sempre, “nunca esqueça o que o seu pai falou”. E tem mais, quero lhe contar, alguns dias 
seguintes o filho processa o pai e o torna impedido de usar seus bens da forma que melhor 
decidisse ( talvez para comprar um lote no céu, quem sabe? ). E tudo continuou, muitos anos 
continuam, e continuo achando que se continua com dificuldade para se entender as leituras 
bíblicas. Mas eu lhe garanto que a vontade do pai é benção sobre a vontade do filho. E que Deus 
abençoe a todos, os filhos, todas as gerações, amigos e os da mesma raça, “nem que seja um 
turco louco por dinheiro”, como dizia meu pai. Porque você tem que convencer a todos, o pai, o 
filho, os amigos, toda a geração e toda a raça. 

 
 

( * em breve * ) Santa missa de 01/09/2020 ( * em breve * ) 
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( * em breve * ) (*** Texto em construção *** ) ( * em breve * ) 
 
Continuando o capítulo 2 de Miquéias...  
[Miquéias 02,06-07] NÃO PROFETIZEM 
 6 Eles profetizam: "Não profetizem, não profetizem  
essas coisas! A desgraça não cairá sobre nós.   7 Por acaso, a  
casa de Jacó foi amaldiçoada? Acabou a paciência de Javé? É isso  
que ele costuma fazer? Por acaso, sua promessa não é de benção  
para quem vive com retidão?" 
      
[Miquéias 02,08-11] VOCÊS SÃO INIMIGOS DO POVO 
  8 São vocês os inimigos do meu povo: de quem está  
sem o manto, vocês exigem a veste; a quem vive tranqüilo, vocês  
tratam como se estivesse em guerra;  9 vocês expulsam da  
felicidade de seus lares as mulheres do meu povo, e tiram dos seus  
filhos a liberdade que eu lhes tinha dado para sempre. 10 Vamos!  
Andem! Porque este não é mais um lugar de repouso. Por um nada,  
vocês exigem uma hipoteca insuportável.  11 Se aparecesse um  
homem contando estas mentiras: "Eu lhes anuncio vinho e bebida  
forte", este sim seria um profeta para esse povo! 
 
 ( * em breve * ) “ ... Eis aí ... Amós aí ... Olha aí ... Amós aí” ... ( * em breve * ) 
 
[continuando  ... Miquéias 02,12-13] JAVÉ NOS LIBERTARÁ 
  12 Eu reunirei você todo, ó Jacó; recolherei o que  
sobrou de você, ó Israel! Vou colocá-los juntos, como ovelha num  
curral, como rebanho reunido no meio do pasto, fazendo barulho  
longe das pessoas.   13 Na frente deles sobe aquele que abre  
uma brecha; eles forçam, atravessam a porta e saem por ela. O seu   
rei vai à frente, Javé é seu chefe. 
 
( * em breve * ) “ ... Eis aí ... Jeremias aí ... Olha aí ... Jeremias aí” ... ( * em breve * ) 
 
( * em breve * ) “ ... Eis aí ... Ezequiel aí ... Olha aí ... Ezequiel aí” ... ( * em breve * ) 
 
 
 
( “O Planeta dos Espiões” - 2009 ) 
  TUDO ESTÁ CONSUMADO .  
[Ezequiel 33,21-22] 21 No dia cinco do décimo mês do ano doze do nosso exílio, um fugitivo de Jerusalém 
veio procurar-me para dizer que a cidade tinha sido destruída.  22 Na tarde anterior, antes que o fugitivo 
me procurasse, o poder de Deus tinha pousado sobre mim, e abriu a minha boca de manhã, quando ele me 
procurou. Minha boca se abriu e não voltei a ficar mudo. [Ez 33,21-22]  
 
 
 

****( Atualização 06/09/2002 ) (*** Texto em construção *** ) VOLTAR 

 ( * em breve * ) Introdução de Pentecoste de 2019 ( * em breve * )  
Que me perdoem alguns por não tê-la colocado antes.  
[João 15,1-27] AS TESTEMUNHAS DE JESUS E O ÓDIO DO MUNDO 
  18 "Se o mundo odiar vocês, saibam que odiou primeiro a mim.  19 Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o 
que é dele. Mas o mundo odiará vocês, porque vocês não são do mundo, pois eu escolhi vocês e os tirei do mundo.  
  20 Lembrem-se do que eu disse: nenhum empregado é maior do que seu patrão. Se perseguiram a mim, vão 
perseguir vocês também; se guardaram a minha palavra, vão guardar também a palavra de vocês. 21 Farão isso a 
vocês por causa de meu nome, pois não reconhecem aquele que me enviou. 
 22 Se eu não tivesse vindo e não tivesse falado para eles, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles não 
têm nenhuma desculpa do seu próprio pecado. 23 Quem me odeia, odeia também a meu Pai.  24 Se eu não tivesse 
feito no meio deles obras como nenhum outro fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas eles viram o que eu fiz, 
e apesar disso odiaram a mim e a meu Pai.   25 Desse modo se realiza o que está escrito na Lei deles: 'Odiaram-me 
sem motivo'. 
 26 O Advogado, que eu mandarei para vocês de junto do Pai, é o Espírito da Verdade que procede do Pai. Quando 
ele vier, dará testemunho de mim.  27 Vocês também darão testemunho de mim, porque vocês estão comigo desde o 
começo." 
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 [João 16,1-33] OS DISCÍPULOS NÃO DEVEM SE ACOVARDAR 
  1 "Eu disse tudo isso para que vocês não se acovardem.   2 Expulsarão vocês das sinagogas. E vai chegar a hora 
em que alguém, ao matar vocês, pensará que está oferecendo um sacrifício a Deus. 3 Eles farão assim, porque não 
conhecem o Pai nem a mim.   4 Eu disse tudo isso para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem do que eu 
disse." 
 

Mas, o terceiro livrinho de 2006 seria suficiente: [Jr 1,17] Diga a eles tudo o que eu mandar você dizer. [Jeremias 
1,17] 
[Jeremias 01,17-19] 17 Quanto a você, arregace as mangas, levante-se e diga a eles tudo o que eu mandar. Não 
tenha medo; senão eu é que farei você ter medo deles.  18 Eu hoje faço de você uma cidade fortificada, uma coluna 
de ferro e uma muralha de bronze contra o país inteiro: contra os reis de Judá e seus chefes, contra os sacerdotes e 
contra os proprietários de terras.  19 Eles farão guerra contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você 
para protegê-lo" - oráculo de Javé. 
“*[$] [‘&’] Veja*” também “A evolução da diarréia para a merda” registrado no cartório de Londres, 
“no milênio passado - 2002,  antes do aquecimento global” ( Opa! Desculpa! É: “O cartório de 
Londrina-Pr recusou o registro, e então, foi registrado no cartório de Ibaiti-Pr” ). 
 
 
Santa missa 06/09/2020  ( * em breve * ) o Evangelho, leituras e salmo ( * em breve * ) ( * em breve * ) 
 
( “Caiu! Caiu...!” - 2002 ... - “só de” verso de Capa & missa de 06/09/2002: )  [Ezequiel 33,07-09;] 07 Criatura 
humana, eu o coloquei como vigia da casa de Israel. Quando você ouvir minha mensagem, você 
precisa avisá-los. 8 Se para o injusto eu digo: 'Injusto, é certo que você vai morrer', se você não 
avisa o injusto para que mude de comportamento, o injusto morrerá por causa de sua própria 
culpa, mas é a você que eu pedirei contas do sangue dele. 9 Ao contrário, se você prevenir o 
injusto para que ele mude de comportamento, e ele não mudar, ele morrerá por causa de sua 
própria culpa, mas você terá salva a sua própria vida". 
 
Até para quem tem pouca leitura bíblica, ou nada, quanto a um pagão, nos finais dos tempos o 
“injusto” não passa dos sete montes onde a prostituta se assenta, não? 
... 
“*[$$] [‘@@’] Opa!*” Desculpa! É: ... 
“*[$$] [‘@@’] Opa!*” Desculpa! É: ... 
“*[$$] [‘@@’] Opa!*” Desculpa! É: ... 
“*[$$] [‘@@’] Opa!*” Desculpa! É: ... 
... 

( “O Planeta dos Espiões” - 2006 ... - “só de” verso de Capa: ) RESPONSABILIDADE DO PROFETA  [Ezequiel 
33,01-06] 01 Recebi de Javé a seguinte mensagem: 2 "Criatura humana, diga ao seu povo: Quando 
eu mando a espada contra um país, o povo desse país escolhe uma pessoa e a coloca como 
vigia.  
3 Se o vigia vê a espada chegando, ele toca a trombeta para avisar o povo. 4 Se alguém ouve a 
trombeta e não fica de prontidão, a espada virá e o apanhará. E ele será responsável pelo seu 
próprio sangue, 5 porque ouviu o toque da trombeta, mas não se preveniu, e terá que responder 
com seu próprio sangue; se tivesse ficado de prontidão, teria salvado a própria vida. 6 Se o vigia 
vê a espada chegando e não toca a trombeta, e o povo não fica de prontidão, a espada chega e 
surpreende alguns do povo; estes morrem por causa de sua própria culpa, mas é do vigia que eu 
pedirei contas do sangue. 
( * em breve * ) 
 
Quando é que você vai tocar a trombeta? Quando é que você vai abrir a sua boca para me ajudar 
a avisar esse povo a fugir do mal? Nos finais dos tempos (do apocalipse), o que é o mal senão os 
sete montes sobre os quais a Prostituta se assenta e seus dez chifres? Tudo o resto e todo 
sofrimento é fruto disto, não é? Ou, para você, sou eu o mal que combato o “único (7) mal”? Já 
que fica de boca fechada quanto ao “único (7) mal”, porque não faz mesmo quanto a mim? O que 
mais eu preciso fazer? O terceiro anjo? A terceira mensagem? E quem vai ser responsável pelo 
sangue dos sete montes e dez chifres da grande prostituta?  
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Será que sabe mesmo o que é amor? Será que tem capacidade de dar a vida combatendo esse 
“único (7) mal” para livrar o povo do “único (7) mal”? 
 
( “Site há décadas atrás ... ) ... ilhas, calem-se diante de mim ... diz a versículos ... que os povos se 
reanimem ...   então venham, compareçamos juntos para o julgamento ...  
 
( “A Fuga ...” - “O Fim da Prostituta ...” - 25/10/2018 - 14/Dez/2019: ) 2002 e ... tela principal ... :  ... difícil mesmo é 
lutar contra 20 ou mais jogadores. Dos vinte e três em campo, com o juiz, ***** Se Deus quiser 
*****, sobrar-te-á ao menos um dois três: Miguel, vosso príncipe, Maria, vossa rainha, e “vosmicê”. 
Senão, se nem “vosmicê” ajuda “vosmicê” ( porque Miguel e Maria sempre o ajuda ), como é que vai 
ajudar a outros? E como dizia um amigo: E a vaca atolou no brejo (foi para o brejo). E como dizia 
meu pai: mas temos que manter sempre um braço de vantagem, mesmo atolados no brejo. 
 
( continuando ... “A Fuga ...” - “O Fim da Prostituta ...” - 25/10/2018: )  
[Ezequiel 24,01-14] 00 NÃO ADIANTA MAIS REFORMAR [Ez 24,01-14] 01 
 1 No dia dez do décimo mês do ano nove, recebi de Javé a  
seguinte mensagem:  2 "Criatura humana, anote com precisão o  
dia de hoje, porque exatamente hoje o rei da Babilônia atacou  
Jerusalém.  3 Conte uma parábola para essa casa de rebeldes,  
dizendo: Assim diz o Senhor Javé: Coloque a panela no fogo e a  
encha com água. 4 Ajunte os pedaços dentro dela, os melhores  
pedaços: coxa e lombo. Encha a panela com ossos escolhidos.  
5 Pegue o melhor do rebanho. Depois coloque um feixe de lenha  
debaixo da panela, cozinhe os pedaços e ferva os ossos. 6 Pois  
assim diz o Senhor Javé: Ai da cidade sangüinária! Ai dessa panela  
enferrujada: sua ferrugem não sai! Tire dela pedaço por pedaço,  
sem fazer nenhuma escolha. 7 Pois o sangue que nela foi  
derramado, ela o jogou sobre a pedra nua, não o derramou no chão,  
para que o pó o cobrisse. 8 Então para provocar a minha ira e para  
me vingar, eu coloquei o sangue dela sobre a pedra nua e não o cobri. 
9 Por isso, assim diz o Senhor Javé: Ai da cidade sangüinária! Eu  
também vou fazer uma grande fogueira. 10 Amontoe bastante  
lenha, acenda o fogo, cozinhe bem a carne, prepare os temperos e  
que os ossos sejam queimados.  11 Coloque a panela vazia em  
cima das brasas, para que ela esquente até o ferro ficar vermelho,  
para que a sujeira se derreta e a ferrugem desapareça. 12 Por mais  
que alguém se esforce, nem com fogo a ferrugem se descola. 13 A  
devassidão é a sua sujeira; eu quis purificar você, mas você não se  
deixou purificar. Por isso, você não será purificada de sua sujeira  
enquanto eu não derramar sobre você a minha ira. 14 Eu, Javé, o  
digo, e assim acontece. Não deixo por menos, não me compadeço,  
nem me arrependo. Eu julgarei você conforme a sua conduta e as  
suas más ações - oráculo do Senhor Javé". 
 
 
 
( continuando ... “A Fuga ...” - “O Fim da Prostituta ...” - 25/10/2018 - véspera de morte do meu pai: ) 
[Ezequiel 24,15-24] NÃO ADIANTA CHORAR [Ez 24,15-24] 15 
 15 Recebi esta mensagem de Javé: 16 "Criatura  
humana, de repente, eu vou tirar de você aquela que é o encanto dos  
seus olhos. Não vista luto, nem se lamente, nem derrame lágrimas.  
 17 Gema em silêncio, e não siga os costumes do velório. Use  
turbante, calce sandálias, não cubra a barba e não aceite pão dos  
vizinhos". 18 Nessa mesma manhã, falei com o povo, e pela tarde  
minha mulher morreu. Na manhã seguinte, fiz tudo o que Javé tinha  
mandado. 19 Então o povo me perguntou: "Você não vai explicar  
para nós o que significa tudo isso?" 20 Eu respondi: "Recebi de  
Javé a seguinte mensagem:  21 Diga à casa de Israel: Assim diz o  
Senhor Javé: Vou profanar o meu santuário, que é o orgulho da sua  
força, o encanto de seus olhos e a esperança de sua vida. Os filhos e  
filhas que vocês abandonaram serão mortos pela espada.  
22 Então vocês farão a mesma coisa que eu fiz: não cobrirão a       
barba, nem aceitarão pão dos vizinhos; 23 usarão turbante,  
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calçarão sandálias, não vestirão luto, nem chorarão. Vocês vão se  
acabar por causa de sua própria culpa e se lamentarão uns com os  
outros.  24 Ezequiel será um sinal para vocês: façam o mesmo que  
ele fez. E, quando isso acontecer, vocês ficarão sabendo que eu sou  
o Senhor Javé". 
 
 
 
 
(*** Texto em construção *** ) 
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( continuando ... “A Fuga ...” - “O Fim da Prostituta ...” - 25/10/2018: ) [continuando ... Ezequiel 24,25-27] 25 
PREPARADO PARA UM NOVO TEMPO  25 "CRIATURA HUMANA, NO DIA EM QUE EU TIRAR 
A FORÇA DELES ( DO CÃO RAIVOSO DESGRAÇADO [Ap 17,03] DE COR ESCARLATE” QUE NÃO RENEGOU A 
BÍBLIA E NEM AS ABOMINAÇÕES,  < Igreja de 4/7 Pérgamo [Ap 2,12-17] ... 13 ... onde fica o trono de satanás. ... onde mora 
Satanás ... > [Ap 17,03] ... a Besta de cor escarlate ), O PRAZER DA SUA GLÓRIA ( A CAMBADA 
DESGRAÇADA DE ANIMAIS NOJENTOS E FEDORENTOS DE [Mt 24,28] CADÁVERES DA [Ap 13,12] SEGUNDA BESTA [Ap 
16,13-16] 14 DOS REIS DA TERRA [continua a versículos] AGARRADOS À BÍBLIA E AGARRADOS À [Ap 13,11-18] 12 BESTA, [Ap 
16,13-16] 16 REUNIDOS NO HARMAGEDÔN < Igreja de 6/7 Esmirna [Ap 2,08-11] ... 09 ... das difamações dos que se dizem 
judeus e não o são; são apenas uma sinagoga de Satanás ) O ENCANTO DOS SEUS OLHOS ( DOS 
“ABOMINÁVEIS DEMÔNIOS DE FALSOS APÓSTOLOS DESGRAÇADOS” < Igreja de 3/7 Éfeso [Ap 2,01-07] ... 02 ... mentirosos ... 
> DE FALA MANSA EM PELE DE CORDEIRO COM A BÍBLIA NA BOCA ) E A DELÍCIA DE SUAS VIDAS ( OS 
[Ap 13,11-12] 11 DOIS CHIFRES DE MERDAS HUMANAS E COVARDES DESPREZÍVEIS E INSUPORTÁVEIS DESGRAÇADOS 
COM A BÍBLIA NA MÃO E NO COLO de [Jr 09,10] chacais e [Mt 24,28] abutres [Jr 09,10] escondidos na Igreja de 5/7 Filadélfia [ Ap 
3,09] que se dizem Judeus [Ap 13,11] como se fosse o cordeiro ... mas ... [Ap 3,09] são mentirosos da sinagoga de satanás 
[Ap 13,11] mas falava como o Dragão ), ISTO É, OS SEUS FILHOS ( O “novo idólatra” do  “IMBECIL RICO 
‘QUASE QUE’ DESGRAÇADO DO VÔMITO DA BOCA DE JESUS” QUE PENSA QUE COMPROU A BÍBLIA COM SEU 
DINHEIRO e que diz: < Igreja de 1/7 Laodicéia [Ap 3,14-22] 17 ... ‘Sou rico! E agora que sou rico, não preciso de mais nada’. 
“*[$$] [‘@@’] Mas*”, [ diz Deus: ] [Ap 3,14-22] 17 ... ‘Você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E nem sabe disso ... .’ “*[$] 
[‘&’] E *”””, [ diz Jesus: ] [Ap 3,14-22] 16 ... ‘Estou para VOMITAR você da minha boca’. > [Ap 18,03] que ficaram ricos se 
prostituindo com ... > [Ap 17,01] ... a grande Prostituta ) E FILHAS ( OS IDIOTAS ESTÚPIDOS QUE JÁ ESTÃO MORTOS 
COM A BÍBLIA NO BRAÇO DA ESTANTE DA SALA < Igreja de 7/7 Sardes [Ap 3,01-06] 01 ... que tem fama de estarem vivos, 
mas estão mortos ... > [Ap 18,03] embriagados com o vinho do furor da prostituição [Naúm 3,4] da Meretriz tão cheia de 
encanto ... . ),  26 NESSE DIA CHEGARÁ ATÉ VOCÊ UM FUGITIVO PARA LHE DAR UMA 
NOTÍCIA ( [“A Fuga ...” - “O Fim da Prostituta ... 2002 ... ” - 25/10/2018 - 14/Dez/2019: ] O FIM DO PORCO IMUNDO 
DESGRAÇADO DO [Ap 12,03] [Ap 12,09] GRANDE DRAGÃO COR DE FOGO AO LADO DA BÍBLIA E AO LADO DA 
PROSTITUIÇÃO < Igreja de 2/7 Tiatira [Ap 2,18-28] 24 ... das profundezas de Satanás” ... > [Ap 17,01] ... da grande Prostituta ... [Ap 
12,03-17] 13 ... que começou a perseguir a mulher, aquela que tinha dado à luz um menino homem ).  27 NESSE 
DIA, SUA BOCA SE ABRIRÁ, E VOCÊ PODERÁ FALAR, E NÃO CONTINUARÁ MUDO. 
VOCÊ SERÁ UM SINAL PARA ELES, E ELES FICARÃO SABENDO QUE EU SOU 
JAVÉ". 
( fim 06/09/2002 ) ****  VOLTAR 
 
 
( continuando ...  O Planeta dos Espiões” - 2009 ) 
  A ÚNICA SAÍDA .  
[Ezequiel 33,23-29] 23 Recebi de Javé a seguinte mensagem:  24 "Criatura humana, os habitantes das ruínas 
na terra de Israel estão dizendo: 'Abraão era um só e foi dono desta terra. Pois nós agora somos muitos, e 
com maior razão recebemos esta terra como propriedade definitiva!' 25 Pois diga-lhes: Assim diz o Senhor 
Deus: Vocês comem no alto dos montes, levantam seus olhos para seus ídolos e derramam 
sangue. E ainda vão continuar donos da terra? 26 Vocês se apóiam nas espadas, praticam 
abominações, cada um desrespeita a mulher do seu próximo. E vão ainda continuar donos da 
terra? 27 Pois diga-lhes: Assim diz o Senhor Javé: Juro por minha vida, que aqueles que estão entre as 
ruínas serão mortos pela espada, aqueles que estão no campo serão alimento para as feras, e aqueles que 
estão em grutas e cavernas vão morrer de peste.  

 28 Farei do país um lugar arrasado e deserto. O orgulho da sua força vai se acabar e os montes de 
Israel ficarão desertos, sem nenhum transeunte. 29 Quando eu fizer de Israel um lugar arrasado e 
deserto, por causa de todas as abominações que praticaram, eles ficarão sabendo que eu 
sou o Senhor Deus". [Ez 33,23-29] 
  
 
 
 
 

( * em breve * ) (*** Texto em construção *** ) ( * em breve * ) 
 
( * em breve * ) “ ... Eis aí ... Zacaria aí ... Olha aí ... Zacaria aí” ... ( * em breve * ) 
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Em breve *** A reconstrução da cidade *** Em breve  
I. RECONSTRUIR O POVO DE DEUS  CONVERTAM-SE PRIMEIRA VISÃO: A VERDADEIRA PAZ 
[Zacarias 01,08-17] 08 Tive uma visão durante a noite. Havia um homem montado num cavalo 
marrom, parado entre as árvores de murta, no fundo de um abismo. Atrás dele estavam cavalos 
marrons, alazões e brancos.  9 Então perguntei: "Quem são eles, meu Senhor?" (O anjo que falava comigo 
respondeu: "Vou mostrar-lhe quem são eles").   10 O homem parado no meio das árvores de murta respondeu: 
"Estes são os que Javé enviou para percorrer a terra". 
11 Eles trouxeram a resposta ao anjo de Javé, que estava parado no meio do arvoredo: "Acabamos de percorrer a 
terra, e ela toda repousa tranqüila".   12 E o anjo de Javé perguntou: "Javé dos exércitos, até quando ficarás 
sem mostrar compaixão para com Jerusalém e as outras cidades de Judá, contra as quais estás 
irado já faz setenta anos?" 13 Javé respondeu ao anjo que falava comigo com palavras boas e consoladoras.   
14 Então o anjo de Javé que falava comigo ordenou: "Proclame: Assim diz Javé dos exércitos: Tenho ciúmes de 
Jerusalém e de Sião, um ciúme muito grande. 15 E também estou muito irado contra as nações que 
vivem confiantes, pois quando eu estava apenas um pouco irado elas continuaram a colaborar 
com o mal. 16 Por isso, assim diz Javé: Eu me volto para Jerusalém cheio de compaixão: meu Templo será 
construído - oráculo de Javé dos exércitos - e o cordel de medir será estendido sobre Jerusalém.  17 Proclame 
ainda: Assim diz Javé dos exércitos: Minhas cidades novamente transbordarão de bens, Javé de 
novo consolará Sião, e mais uma vez ele vai escolher a cidade de Jerusalém". 
 

Em breve *** [Zacarias 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11] *** Em breve 
 

[Zacarias 05,01-04]  3. O POVO DA CIDADE  SEXTA VISÃO: JUSTIÇA SOCIAL [Zc 05,01-04] 01 Levantei 
novamente os olhos e vi um livro voando ( um rolo manuscrito que voava ). [Zc 05,02-04] 02 O anjo que 
falava comigo perguntou: "O que você está vendo?" Respondi: "Estou vendo um livro que voa ( 
‘um rolo que voa’ ); tem uns dez metros de comprimento por cinco de largura ( ‘vinte côvados de 
comprimento por dez de largura’ )". 03 E ele me disse: "É a maldição que se espalha sobre a 
superfície de todo o país ( ‘Isto é a maldição que se espalha sobre toda a terra’ ). E, assim como o 
livro, todo ladrão será expulso daqui ( ‘Todo ladrão será expulso por ela,’ ); e todo aquele que jura 
falso em meu nome, será expulso daqui, tal como o livro ( ‘e todo perjuro será lançado fora por ela’ ).  
04 Eu espalharei essa maldição ( ‘Eu a deixarei espalhar-se por toda a parte’ ) - oráculo do Senhor 
dos exércitos - para que entre na casa do ladrão e na casa daquele que jura falso em meu nome ( 
‘e ela forçará a casa do ladrão e do perjuro;’ ). Ela vai se estabelecer dentro dessas casas e destruirá 
sua madeira e sua pedra ( ‘ela se alojará na casa de cada um deles e a aniquilará com sua madeira e as 
suas pedras’ )". 
 
 

Em breve *** Libertação de Jerusalém e o dia do Senhor *** Em breve  
[Zacarias 12,01-14], [Zacarias 13,01-09] [Zacarias 14,01] Eis que um dia virá para o Senhor Deus, ... [Zc 14,03-04] 
03 Então o Senhor Deus sairá para guerrear contra essas nações, como quando combate no dia da batalha.   
4 Nesse dia, os pés dele estarão no monte das Oliveiras, que fica em frente a Jerusalém, do lado do nascente. ... 
[Zc 14,06-11] 06 Nesse dia, não haverá mais luz, nem frio nem gelo.  7 Será um dia único (Javé o conhece). 
Não haverá mais dia e noite, mas ao entardecer a luz brilhará. 8 Nesse dia, águas vivas sairão de Jerusalém. 
Metade correrá para o mar do lado nascente e metade para o mar do lado poente, tanto no verão como no inverno. 9 
Então Javé será o rei de toda a terra. Nesse dia, Javé será único, e único será o seu nome.  10 Todo o país se 
transformará numa planície, desde Gaba até Remon do Negueb. Jerusalém permanecerá elevada e será habitada no 
seu próprio lugar, ... [Zc 14,11] É aí mesmo que eles vão morar, e a cidade nunca mais será condenada à destruição; 
e assim, quem morar em Jerusalém estará sempre em segurança. 
[Zacarias 14,12-13] 12 Esta será a praga que Javé mandará contra os povos que combateram contra 
Jerusalém: enquanto estiverem vivos, Javé fará apodrecer a carne deles; seus olhos também 
apodrecerão dentro das órbitas e a língua ficará podre dentro da boca. 15 E essa mesma praga 
atingirá também os cavalos, potros, camelos, mulas e outros animais que estiverem no 
acampamento deles.  
[Zc 14,13] 13 Nesse dia, os inimigos serão tomados por uma grande confusão provocada pelo Senhor Deus. Cada um vai 
segurar a mão do outro e a mão de um se levantará contra a mão do outro. ... [Zc 14,20-21] 20 Nesse dia, até nos 
chocalhos dos cavalos estará escrito: "Consagrado a Javé". ... . 21 ... Nesse dia não haverá mais comerciantes 
dentro do Templo de Javé dos exércitos. 
 
 
( * em breve * ) “ ... Eis aí ... Elias aí ... Olha aí ... Elias aí” ... ( * em breve * ) 
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“*[$$] [‘@@’] Opa!*” Desculpa! É: “*[$] [‘&’] E *”,  [1 Reis 19,01-02; 09-18] 01 Acab que contou a 
Jezabel o que Elias tinha feito e como tinha matado a fio de espada todos os profetas. [1 Reis 
19,01-02; 09-18] 09 Elias entrou na gruta da montanha, e aí passou a noite. Então o Senhor lhe 
dirigiu a palavra, perguntando: "Elias, o que é que você está fazendo aqui?" 10 Elias respondeu: 
"O zelo por Javé dos exércitos me consome, porque os israelitas abandonaram tua aliança, 
derrubaram teus altares e mataram teus profetas. Sobrei somente eu, e eles querem me matar 
também".  
 
( * em breve * ) “ ... Eis aí ... Amós, de novo, aí ... Olha aí ... Amós, de novo, aí” ... ( * em breve * ) 
 [Introdução à Amós ] : ... Era o Senhor colocando em polvorosa todo um regime de injustiças. 
 
( * em breve * ) “ ... Eis aí ... a versículos aí ... Olha aí ... a versículos aí” ... ( * em breve * ) 
 (“Um Resto Se Converterá” - 2006 ... - “só de” Capa - “só de” Título: ) “UM  RESTO  SE  CONVERTERÁ”  
 
( * em breve * ) “ ... Eis aí ... Paulo aí ... Olha aí ... Paulo aí” ... ( * em breve * ) 
O que foi que Paulo disse que Deus disse?  (  [Romanos 11, 01-10] 04  “RESERVEI  PARA  MIM  SETE  
MIL  HOMENS  QUE  NÃO  DOBRARAM  O  JOELHO  DIANTE  DE  BAAL. ” )   
 

 [Romanos 11, 01-15] 05 ... É o que continua acontecendo hoje: sobrou um resto, ...7 ... Os demais ficaram endurecidos,8 
como diz a Escritura: "Deus deu a eles um espírito de torpor, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o 
dia de hoje."   9 E Davi diz: "Que a mesa deles se transforme em cilada, em armadilha, em motivo de tropeço e justo 
castigo. 10 Que seus olhos fiquem escuros para não verem, e faze com que suas costas fiquem sempre encurvadas." 
[Romanos 11, 11-15] 11 Agora eu pergunto: Será que eles tropeçaram para ficarem caídos? De jeito nenhum!  MAS  
ASSIM  ACONTECEU  PARA  QUE  A  QUEDA  DE  ISRAEL   TORNASSE  POSSÍVEL  A  SALVAÇÃO  PARA  OS  PAGÃOS, 
E  PARA  QUE  ISRAEL  FICASSE  COM  CIÚME.  ( Veja em breve, “Pentecoste 2019”, neste site: “ ISRAEL E A SALVAÇÃO DOS PAGÃOS: A 
RESSUREIÇÃO DOS MORTOS SEGUNDO PAULO OU A RESSUREIÇÃO DE CADÁVERES SEGUNDO A VERSÍCULOS BÍBLICOS. ” ) 
 

( * em breve Pentecoste de 2019 * ) 
“ ... Eis aí ... Paulo e a versículos aí ... Olha aí ... Paulo e a versículos aí” ... 

( * em breve Pentecoste de 2019 * ) 
ISRAEL E A SALVAÇÃO DOS PAGÃOS: A RESSUREIÇÃO DOS MORTOS SEGUNDO 

PAULO OU A RESSUREIÇÃO DE CADÁVERES SEGUNDO A VERSÍCULOS BÍBLICOS.   
[Romanos 11, 11-15] 11 Agora eu pergunto: Será que eles tropeçaram para ficarem caídos? De jeito 
nenhum!  MAS  ASSIM  ACONTECEU  PARA  QUE  A  QUEDA  DE  ISRAEL  TORNASSE  POSSÍVEL  
A  SALVAÇÃO  PARA  OS  PAGÃOS,  e para que Israel ficasse com ciúme.   12 Ora, se a queda 

de Israel se tornou riqueza para o mundo e se sua decadência se tornou riqueza para os pagãos, 
o que não será a total participação de Israel na salvação!  -  13 Portanto, digo a vocês, pagãos: 
como apóstolo dos pagãos, eu honro o meu ministério,  14 para ver se provoco o ciúme dos que 

pertencem à minha raça, e se consigo salvar alguns deles. - [Romanos 11, 01-15]  15 POIS  SE  O  
FATO  DE  ELES  SEREM  REJEITADOS  TROUXE  A  RECONCILIAÇÃO  DO  MUNDO,  O  EFEITO  

DA  REINTEGRAÇÃO  DELES  SERÁ  A  RESSURREIÇÃO  DOS  MORTOS.  ( Ou, se preferir, a 
Versículos diz ... ) A  RESSURREIÇÃO  DE  CADÁVERES. 

 
( * em breve * ) (*** Texto em construção *** ) ( * em breve * ) 

( * em breve *  *** Texto em construção *** ) “ ... Eis aí ... você aí ... Olha aí ... você aí” ( * em breve * ) 
 

( * em breve * ) “*[$$] [‘@@’] Eis aí *” [Ap 21,10] a Cidade Santa, Jerusalém que desce do céu de junto 
de Deus,  [Dn 7,23]  DEVORADA  E  [Jo 10,10]  ROUBADA,  [Dn 7,23]  PISADA  E  ESMAGADA,  [Jo 10,10] 
ASSASSINADA  ,  DESTRUÍDA  & CRUSCIFICADA  PELA [Ap 17,01] GRANDE 
PROSTITUTA, QUE ESTÁ SENTADA À BEIRA DE MUITAS ÁGUAS ( “As Setenta Semanas” - 
2006 - Contra Capa e Pag. 17: ) [Naum 3,1-7; 18-19] 01 pelas numerosas fornicações ( muitas seduções ) 
[Ap 17,01] da grande [Naúm 3,4] meretriz tão cheia de encanto ( formosa ), hábil feiticeira, que 
enganava ( comprava ) as nações com seus atrativos ( sua sedução ), e os povos com seus 
sortilégios ( com seus encantamentos ) ( “Caiu! Caiu ... !” - 2002 - Pág. 04 ) QUE SÃO COMO O GRANDE 
DRAGÃO COR DE FOGO ( O PRÓPRIO DEMÔNIO ) AGARRADO AO CANGOTE DO JUSTO ( 
“O Planeta dos Espiões” - 2009 [Ap 12,07-10] 09 Esse grande Dragão é a antiga Serpente, é o chamado Diabo 
ou Satanás. É aquele que seduz todos os habitantes da terra ), PORÉM, ENTRE SI, 
DESMANCHAM-SE EM ELOGIOS E FAVORES ( “As Setenta Semanas” - 2006 - cc: ) [Dn 11,39] A 
esses preferidos seus ele vai enriquecer muito, vai dar-lhes autoridade sobre muita gente e entre eles 
repartirá terras como recompensa. [Dn 11,24] Entre seus “amigos” repartirá os saques, despojos e 
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riquezas. [] Essas águas são povos, nações, línguas, .... ) , MUITOS OS SEGUIRÃO EM TODA A 
TERRA ( “O Planeta dos Espiões” - 2009 [Ap 13,03-04] 3 a terra inteira se encheu de admiração e seguiu a 
Besta. 4 e adorou o Dragão ... . E adoraram ... a Besta, dizendo: “quem é como a Besta? E quem pode 
lutar contra ela?” ... 8 Então todos os habitantes da terra adoraram a Besta ), E DE TODA A TERRA, 
RESPONDERÃO JUNTOS AOS CRIMES DE TODOS OS TEMPOS.  
 

( * em breve * ) (*** Texto em construção *** ) ( * em breve * ) 
 ( * em breve *  *** Texto em construção *** ) “ ... Eis aí ... você aí ... Olha aí ... você aí” ( * em breve * ) 
 

“*[$$] [‘@@’] Mas, eis aí *” [Ap 21,10] A Nova Jerusalém que desce do céu de junto de Deus: [Isaías 
diz: Is 41,17-20] 17 Os pobres e indigentes buscam água, mas não a encontram; estão com a língua 
seca de sede. [e, o próprio Deus afirma: Is 41,17] Eu mesmo, o senhor, responderei a eles, não os 
abandonarei. [de Is 01,14-15] o povo devorado e oprimido, o pobre roubado e com a face 
esmagada. [de Is 1,7] O povo humilde ( o país) desolado e a pobre família ( a terra ) devastada por 
estrangeiros bem diante dos olhos das pessoas ( da nação ). [Ap 03,7-13] 08 os que tem pouca força 
( os fracos ), mas guardam a palavra de Jesus e não renegam o seu nome. [Isaías 5,7] O sofrimento 
( de Deus ) do que esperava o direito, e o grito de desespero ( de Jesus) do que esperava justiça! 
[Dn 12,7] ... O momento em que a força do povo santo estiver inteiramente rompida, ...  e a  (Site 
2018:)  felicidade dos que foram mortos por todas as formas de assassinato ( dos santos ); e, nos 
finais dos tempos, [Daniel 11,21e24] sorrateiramente! Ou pelas angústias e sofrimentos, pobreza, 
miséria, abandono e fome, dos que  [Ap 13,01-18]  17 NÃO  PODEM  COMPRAR  NEM  VENDER , pois 
graças a Deus,  [Ap 13,17] NÃO  TEM  A  MARCA,  O  NOME  DA  BESTA  OU  O  NÚMERO  DO  SEU  
NOME. E Deus não se esquecerá de seus sofrimentos, nem dos pais, nem dos filhos e nem [de Dn 
11,41] das muitas pessoas que vão morrer  [Dn 8,24] ... os poderosos ...  [Dn 8,24] ... e também o povo 
dos Santos [Dn 8,24] destruídos [Dn 7,25] tranquilamente e [Dn 11,21e24] sorrateiramente e ( “A Fuga ...” 
- “O Fim da Prostituta ...” - 25/10/2018 - 14/Dez/2019: ) [de Is 26,20] o povo que entrou no quarto, fechou a 
porta por dentro e ficou escondido um pouco de tempo, 24 até o Senhor castigar os crimes dos 
habitantes da terra. A terra que devolverá o sangue derramado, pois não poderá mais esconder 
suas vítimas. [de Lc 01,25] 25 os que permanecem em Deus apesar da humilhação pública, [de Sl 
41,02] e a felicidade dos que cuidam do fraco e do indigente ( “A Fuga ...” - “O Fim da Prostituta ...” - 
25/10/2018 - 14/Dez/2019: ) [de Is 26,02] as portas abertas para o povo justo, que se mantém fiel ... 06 a 
terra calcada aos pés pelos pobres e pisada pelos fracos ... [de Is 26,09] a alma que suspira pelo 
Altíssimo, ... as sentenças de Deus que chegam à terra, e os habitantes do mundo que aprendem 
a justiça ... e o ciúmes de Deus por este povo.  Aquele que pede [Paulo de Rm 11,01-02] 01 pela 
misericórdia de Deus, que vocês ofereçam os próprios corpos como sacrifício vivo, santo e 
agradável a Deus. O culto autêntico de cada um.   2 que não se amoldam às estruturas deste 
mundo, mas transformam-se pela renovação da mente, a fim de distinguir qual é a vontade de 
Deus: o que é bom, o que é agradável a ele, o que é perfeito. 
 

( * em breve * ) (*** Texto em construção *** ) ( * em breve * )  [de Is 26,19] 19 os mortos de Deus que reviverão e 
seus cadáveres que se levantarão. Os que dormem no pó que vão acordar e cantar, ... e a terra 

das sombras que dará à luz.  Jesus que veio para os pecadores, e a queda de Israel para a 
salvação dos pagãos  [Dn 7,27] O povo dos santos do altíssimo;   ( Diz Deus [Rm 11, 01-10] 04  “Reservei  

para  mim  sete  mil  homens  que  não  dobraram  o  joelho  diante  de  Baal.” )  [ou, Ap 14,1-5] 3 ... Era um 
cântico que ninguém podia aprender; só os cento e quarenta quatro mil marcados que foram 
resgatados da terra. 4 São os que não se contaminaram com mulheres; são virgens   ( Diz a 

versículos [Ap 14,01-05] 04  São  os  que  não  se  contaminaram  com  essa  [Ap 17, 01]  grande  prostituta,  e  
[Ap 14, 01-05] 04 nem  dobraram  o  joelho  diante  da  [Ap 13,03-04] 3 terra inteira que se encheu de admiração 
e seguiu a Besta. 4 e adorou o Dragão ... . E adoraram ... a Besta, dizendo: “quem é como a Besta? E quem 
pode lutar contra ela?” ... 8 Então todos os habitantes da terra adoraram a Besta ) . [ou, Ap 14,1-5] 4 ... Eles 

seguem o cordeiro aonde quer que ele vá. Foram resgatados do meio dos homens e foram os 
primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. 5 Na sua boca nunca foi encontrada a 
mentira. São íntegros! ( diz a versículos ) “*[$$] [‘@@’] São *”  [Dn 7,23]  devorados  ,  [Jo 10,10]  

roubados,  [Dn 7,23]  pisados  ,  esmagados ,  [Jo 10,10]  assassinados  ,  destruídos  & crucificados 
[Dn 11,21e24] sorrateiramente e [Dn 7,25] tranquilamente [Ap 13,11-18] 13 ..., “““à vista dos homens”””, ... 
[Ap 13,11-18] 14 ... , “““sempre””” na presença da primeira Besta, ( diz a versículos: ) “““à vista dos filhos 
de José também”””, ( diz o Senhor: ) “*[$] [‘&’] E *” [de Apocalipse 01,01-11] 07 “*[$$] [‘@@’] são *” felizes 
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porque aguardam a Jesus que diz: “venho em breve”; e porque observam as palavras da profecia 
deste livro [de Ap 01,01] da revelação que Deus concedeu a Jesus, para ele mostrar aos seus 

servos as coisas que devem acontecer muito em breve. “*[$] [‘&’] E *”, também, ( “Mensagem às 
sete Igrejas” - 2006 - Pág. 02 ) [Ap 1,03] feliz aquele que lê e aqueles que escutam as palavras desta 

profecia, se praticarem o que nela está escrito. Pois o tempo está próximo.  [Daniel 11,28-39] 32 ... O 
povo dos que reconhecem o seu Deus que se mantém firme e resiste. 33 os mais conscientes 
entre o povo que esclarecem muita gente, e que acabam mortos pela espada, nas fogueiras, 
castigados com a prisão e confisco de seus bens, por um período bem longo. 34 aqueles que 

caem na desgraça, com poucos para ajudá-los, e muitos que se ajuntam a eles hipocritamente. 
 

( * em breve * ) (*** Texto em construção *** ) ( * em breve * )  O casal justo e pobre ( [Lc 01,01-25] 06 Os dois eram 
justos diante de Deus:), [vem de Lc 01,01-25] 06 que obedecem fielmente a todos os mandamentos e 
ordens do Senhor, sem condições de conceber um filho ( [Lc 01,01-25] 07 Não tinham filhos, porque 

Isabel era estéril ) e fracos para manter a geração ( [Lc 01,01-25] 07 e os dois já eram de idade avançada ) no 
tempo da sucessão dos setenta anos de reis bocas de Dragão ( [Lc 01,01-25] 06 No tempo de Herodes ) 

... 
( * em breve * ) (*** Texto em construção *** ) ( * em breve * ) 

 
 
 

 
 
 
Obs 01: **  
 
Obs 02: **  
 
Obs 03: **  
 
Obs 04: ** 
 
Obs 05: ** 
 
 
 

( Page in construction 00 ) 
 

 
Rascunho 00 

 [Ap 08,01] silêncio de meia hora [Apocalipse]. 
( Atualização de final de Agosto e início de Setembro de 2020 ) 

O Fim do Imbecil - E O Idiota Vai De Lambuja / De Brinde 
c23_OFimdoImbecilEOIdiotaVaiDeLambuja-DeBrinde 

 
*clique no link* Veja as três mensagens aos opressores do povo de uma década atrás ( ou mais, ou 
quase, ou se preferir : ”+- 10 anos atrás”, e desde o milênio passado com a versículos, e desde o milênio 
retrasado com um tal de Jesus - Você o conhece? E desde há uma meia dúzia de milênios com um tal de 
“Deus todo poderoso”, que também é conhecido por aí como “Senhor dos Exércitos” - Você o conhece? 
Eu lhes garanto que os opressores do povo podem até conhecer a versículos, mas esses outros dois aí 

eles não conhecem não, e se não mudarem e não nascerem de novo, vão morrer e não vão conhecê-los, 
com certeza “verão aquele que transpassaram”, mas não vão conhecê-lo e serão enterrados junto aos 
jumentos [ as bestas ] fora de Jerusalém, mas aqueles que foram oprimidos por eles terão seus túmulos 

abençoados, longe deles. Mas os pagãos conhecê-los-ão. ) *clique no link* 
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VOLTAR                                                                                                         VOLTAR 

Vem de http://versiculosbiblicos.com.br/afelicidade.htm de uma década atrás ( ou mais, ou quase, ou se preferir: “+-“ )! 
 

MENSAGEM AOS OPRESSORES DO POVO – AS BESTAS (PROSTITUTAS), E AS BESTAS 
(PROSTITUTAS) QUE SERVEM E SE SERVEM DE BESTAS (PROSTITUTAS). 

VOLTAR              “ ... vós, os vossos, os que sabem de vós e o tempo testemunharão o que vos digo.”              VOLTAR 
 

[Isaías 42,14] HÁ MUITO TEMPO ESTOU CALADO, PERMANECI QUIETO E 
AGÜENTEI. [Is 42,14] 

 O GRITO DO PRÓPRIO DEUS.  
 [Isaías 42,14] AGORA VOU GRITAR COMO A MULHER QUE DÁ À LUZ, VOU GEMER E 

SUSPIRAR. [Is 42,14] 
\ 

[Isaías 42,15 ] 15 VOU ACABAR COM AS MONTANHAS E AS COLINAS, VOU SECAR O 
QUE ELAS TÊM DE VERDE; TRANSFORMAREI OS RIOS EM TERRA SECA E 

SECAREI OS LAGOS. 16 GUIAREI OS CEGOS POR UM CAMINHO QUE ELES NÃO 
CONHECEM; VOU LEVA-LOS POR UMA ESTRADA QUE NÃO CONHECEM; DIANTE 
DELES, TRANSFORMAREI AS TREVAS EM LUZ, E OS CAMINHOS PEDREGOSOS 
EM TERRENO PLANO. EU MESMO VOU FAZER TUDO ISSO E NÃO DEIXAREI DE 

FAZÊ-LO. 17 RECUARÃO COBERTOS DE VERGONHA AQUELES QUE CONFIAM NOS 
ÍDOLOS (diz a versículos: confiam na grande Prostituta), QUE DIZEM ÀS ESTÁTUAS: 

“VOCÊS SÃO OS NOSSOS DEUSES” (diz a versículos: Tem como deuses as duas Bestas e o 
resto delas). [Is 42,15 ] 

 

 A CEGUEIRA DAQUELES QUE FORAM ENVIADOS POR DEUS. 
[Isaías 42,18] 18 SURDOS, ESCUTEM; CEGOS, OLHEM E VEJAM! 19 QUEM É CEGO, 

SENÃO O MEU SERVO? QUEM É SURDO, SENÃO O MENSAGEIRO QUE EU 
MANDEI? [Isaías 42,18] 

[Isaías 42,20] VOCÊ VIU MUITAS COISAS, E NADA PERCEBEU; ABRIU OS OUVIDOS, E NADA 
OUVIU. [Is 42,20] 

 
 
 
 
 

 A CEGUEIRA DO POVO.   
[Isaías 42,22] 22 MAS O SEU POVO É UM POVO ESPOLIADO E ROUBADO, todos presos em 

cavernas, trancados em prisões. ERA SAQUEADO, E NINGUÉM O LIBERTAVA; 
DESPOJADO, E NINGUÉM DIZIA: “DEVOLVAM ISSO.” 23 QUEM DE VOCÊS VAI 

ESCUTAR ISSO TUDO E PRESTAR ATENÇÃO PARA OUVIR DAQUI POR DIANTE? 
 

 O PRÓPRIO DEUS CONDENOU O POVO, MAS DE NADA ADIANTOU. 
[Isaías 42,24] 24 POIS O POVO NÃO QUER ANDAR EM SEUS CAMINHOS E NEM 

SEGUIR A SUA LEI [Isaías 42,24] 
\ 

[Isaías 42,25] 25 Então o Senhor Deus despejou sobre eles todo o ardor de sua ira e o furor da 
guerra: AS CHAMAS DELE OS RODEAVAM, MAS ELES NÃO COMPREENDERAM; 

ERAM QUEIMADOS, MAS NEM FIZERAM CASO. [Is 42,25] 
 
 

[Isaías 5,16]  O DEUS SANTO TRIUNFARÁ NO JUÍZO  [Is 5,16] 
[Isaías 5,16] O DEUS SANTO MOSTRARÁ A SUA SANTIDADE ATRAVÉS DA JUSTIÇA [Is 

5,16] 
[Isaías 5,15-16] 15 O HOMEM SERÁ CURVADO (abatido), OS GRANDES SERÃO 

HUMILHADOS; OS OLHOS DOS SOBERBOS SERÃO ABAIXADOS. 16 No julgamento, o Senhor 

dos exércitos será exaltado, O DEUS SANTO MOSTRARÁ SUA SANTIDADE ATRAVÉS DA 
JUSTIÇA (TRIUNFARÁ NO JUÍZO). [Is 5,15-16] 

 
 

 NÃO ATRAPALHEM A VOLTA DOS MEUS FILHOS, 
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NÃO COLOQUEM PEDRAS DE TROPEÇO NA VOLTA PARA CASA DOS FILHOS DE 
DEUS. 

[Isaías 66,17]Verão cessar ao mesmo tempo suas maneiras de agir e de pensar (suas práticas e seus 
projetos). [Is 66,17] 

“VÓS QUE ESTAIS A PARTICIPAR DO EXÉRCITO DO MAL, CONTENTEIS EM 
ATORMENTAR OS QUE NÃO SE DETÉM NO CAMINHO DO PAI. SE PARTICIPARES 
DO MAL AOS MEUS, OU SE MEXERES EM UM SÓ FIO DE CABELO DOS JUSTOS, 

VÓS E TODA A VOSSA GERAÇÃO SOFRERÃO O MAIS AMARGO DESTINO QUE UM 
SER PODE TER. POIS MEXER COM O JUSTO É COMO ATACAR OS ANJOS E OS 

SANTOS. APÓS ISTO, NEM MESMO O JUSTO PODERÁ FAZER MUITA COISA POR 
VÓS. VÓS, OS VOSSOS, OS QUE SABEM DE VÓS E O TEMPO TESTEMUNHARÃO O 

QUE VOS DIGO.” 
 
 

 DETENHAM-SE NO CAMINHO DO PAI, 
Releiam o texto acima: “.. Vós que estais a participar do exército do mal, CONTENTEIS EM 

ATORMENTAR OS QUE NÃO SE DETÉM NO CAMINHO DO PAI. ..” 
 
 

 AQUELES QUE OPRIMEM O POVO SANTO. 

AQUELES QUE SÃO OPRIMIDOS PORQUE SÃO JUSTOS E 
PERMANECERAM JUSTOS – OS JUSTOS QUE ESTÃO AO LADO DE JESUS CRISTO. 

 [Apocalipse 7,2] 2 Vi também outro Anjo que vinha do Oriente, trazendo o selo do Deus vivo. Ele 
gritou em alta voz aos quatro Anjos, que tinham sido encarregados de fazer mal à terra e ao 

mar: 3 “Não prejudiquem a terra, nem o mar, nem as árvores! PRIMEIRO VAMOS MARCAR A 
FRONTE DOS SERVOS DO NOSSO DEUS.” 4 OUVI ENTÃO O NÚMERO DOS QUE 
RECEBERAM A MARCA: CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL, de todas as tribos do 

povo de Israel. [Ap 7,2-4] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AQUELES QUE OPRIMEM O POVO QUE ESTÁ RETORNANDO PARA A CASA DO PAI. 

AQUELES QUE SÃO OPRIMIDOS PORQUE PARTICIPARAM DO MAL, MAS 
QUE ESTÃO ARREPENDIDOS, E QUEREM VOLTAR PARA CASA – OS 

CADÁVERES, ESCRAVOS DE CADÁVERES, QUE RESSUSCITARÃO EM NOME DO SENHOR JESUS CRISTO. 
 [Apocalipse 2,10-MENSAGEM À ESMIRNA] 10 NÃO TENHA MEDO DO SOFRIMENTO QUE VAI 

CHEGAR. O diabo vai levar alguns de vocês para a cadeia. SERÁ PARA VOCÊS UMA 
PROVAÇÃO. .. SEJA FIEL ATÉ A MORTE. 11 O VENCEDOR FICARÁ LIVRE DA 

SEGUNDA MORTE. 
 

SEGUNDA MENSAGEM PARA AQUELES QUE OPRIMEM, PRESSIONAM, 
ATERRORIZAM E MATAM O POVO SANTO DE DEUS. E AQUELES QUE OS 

SERVEM E SE FARTAM NA SERVIÊNCIA, E OS QUE OS DEFENDEM NA 
IMBECILIDADE, FANTASIADOS DA SABEDORIA OU DE QUALQUER 

OUTRA COISA – OS CADÁVERES ( A SEGUNDA BESTA ), E OS CADÁVERES QUE SERVEM E SE 
SERVEM DE CADÁVERES. 

“ ... vós, os vossos, os que sabem de vós e o tempo testemunharão o que vos digo.” 
 

http://www.thefelicity.com/ofimdomal.htm 
 [Evangelho Segundo São Mateus 24,28] 28   ONDE HOUVER UM CADÁVER AÍ ESTARÃO OS 

ABUTRES. [Mt 24,28] Jesus mencionando os finais dos tempos. Cadáver é aquele que não está inscrito no 
livro da vida. Ao seu lado amontoar-se-ão os infames. Pessoas que seguem o cadáver, nutrindo-se dos restos 

mortais dos projetos justos. 
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Sorrateiramente, à força de traições, com espiões, conspirações, intrigas, astúcia e bem sucedido em tudo, fará triunfar a fraude e 
estabelecerá o povo desse deus estrangeiro tranqüilamente destruindo muita gente (a besta apocalíptica, por Daniel, 2º século A.C. – livro 

bíblico: ver pág 13 ou acesse: http://www.thefelicity.com/as setenta semanas.htm) . 
Convertam-se, ressuscitem em Jesus. E até o cadáver inscrever-se-á, de próprio punho, no 

livro da vida. 
http://www.thefelicity.com/ofimdomal.htm 

http://www.thefelicity.com/anovajerusalem.htm 
[Isaías 66,24]  PORQUE O VERME QUE OS CORRÓI NÃO MORRE JAMAIS E O FOGO QUE OS 
CONSOME JAMAIS SE APAGA. ELES SERÃO UM HORROR PARA O MUNDO INTEIRO. [Is 

66,24] 
Ultimo Versículo do Livro “A Nova Jerusalém” 

[Apocalipse  21,8]  QUANTO AOS COVARDES, INFIÉIS, CORRUPTOS, ASSASSINOS, IMORAIS, 
FEITICEIROS, IDÓLATRAS, E TODOS OS MENTIROSOS,  O LUGAR DELES É O LAGO 

ARDENTE DE FOGO E ENXOFRE,  QUE É A SEGUNDA MORTE."  [Ap  21,8] 
http://www.thefelicity.com/anovajerusalem.htm  http://www.thefelicity.com/as setenta semanas.htm 

Ultimo Versículo do Livro “As Setenta Semanas”  [Naum 3,4] 
[Naum 3,3] MULTIDÕES DE FERIDOS, MORTOS EM MASSA,  CADÁVERES SEM NÚMERO, NOS 

QUAIS SE TROPEÇA.... [Na 3,3] 
http://www.thefelicity.com/as setenta semanas.htm 

Livro “Um Resto se Converterá”. 
[Isaías 5,24]  ASSIM A RAIZ DESSA GENTE APODRECERÁ, E SEUS BROTOS VOARÃO 

COMO POEIRA, pois eles rejeitaram a lei do Deus dos exércitos e desprezaram a palavra 
do Santo de Israel. [Is 5,24] 

[Isaías 5,25]  SEUS CADÁVERES ESTÃO PELAS RUAS COMO LIXO, (seus cadáveres, como 
carniça, jazem nas ruas) [Is 5,25] 

http://www.thefelicity.com/mensagens_as_sete_igrejas.htm 
Ultimos Versículos do Livro “Um Resto se Converterá”. 

 
( * em breve * ) 

Vem de http://versiculosbiblicos.com.br/afelicidade.htm de uma década atrás ( ou mais, ou quase, ou se preferir: “+-“ )! 
 

TERCEIRA MENSAGEM PARA AQUELES QUE OPRIMEM, PRESSIONAM, 
ATERRORIZAM E MATAM O POVO SANTO DE DEUS. E AQUELES QUE OS 

SERVEM E SE FARTAM NA SERVIÊNCIA – O DESTINO DOS QUE ADORAM A BESTA. 
“ ... vós, os vossos, os que sabem de vós e o tempo testemunharão o que vos digo.” 

 

[Apocalipse 14,9-11] 9 Apareceu um terceiro Anjo e continuou em alta voz: “Se alguém adora a Besta e a 
imagem dela, e recebe sua marca na fronte ou na mão, 9 ESSE TAMBÉM VAI BEBER O VINHO 

DO FUROR DE DEUS, DERRAMADO SEM MISTURA NA TAÇA DA SUA IRA. SERÁ 
ATORMENTADO COM FOGO E ENXOFRE DIANTE DOS SANTOS ANJOS E DIANTE 

DO CORDEIRO. 9 A FUMAÇA DO SEU TORMENTO SUBIRÁ PARA SEMPRE: OS QUE 
ADORAM A BESTA E A IMAGEM DELA, E QUEM QUER QUE RECEBA A MARCA DO 
SEU NOME, NUNCA TÊM DESCANSO, NEM DE DIA, NEM DE NOITE.” [Apocalipse 14,9-11] 

 

( * em breve * ) 
 

VOLTAR                                                                                                         VOLTAR 
 
 
   
 
 
 

*clique no link* 

 [Jr 51,54-58] 57 “ORÁCULO DO REI” [Jeremias 51].   
[Jr 51,01-53] 39 “O SONO ETERNO DOS OPRESSORES DO POVO” [Jeremias 51,57].  

[Jr 22,17-19] 19 Ele será sepultado como jumento, será arrastado e jogado fora, longe das portas de 
Jerusalém. [Jr 51,01-53] 39 ... , um sono eterno para nunca mais acordarem - oráculo do Senhor 

Deus. [Jr 51,54-58] 54 Da Babilônia saem gritos de socorro, uma grande derrota na terra dos 
caldeus, ... 56 Sim, chegou a destruição para Babilônia: seus guerreiros serão presos e seus arcos 
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se romperão ... . 57 Embriagarei seus ministros e conselheiros, governadores, prefeitos e militares; 
eles dormirão um sono eterno, e nunca mais acordarão - oráculo do Rei, cujo nome é Senhor 
Deus dos exércitos. 58 Assim diz o Senhor Deus dos exércitos: Os muros da imensa Babilônia 

serão arrancados pela base e suas altas portas serão devoradas pelo fogo. Os povos trabalharam 
por nada e as nações se cansaram para o fogo. [Jr 51,59-64] 63 ... “... quando terminar de ler o livro, 

você o amarrará a uma pedra e o jogará no rio Eufrates, 64 dizendo: ‘Assim se afundará a 
Babilônia, por causa das desgraças que eu envio contra ela’.” Aqui termina as palavras de 
Jeremias.  VEJA AS TRÊS MENSAGENS AOS OPRESSORES DO POVO DE UMA 

DÉCADA ATRÁS ... ( ou mais de uma década, ou quase, ou se preferir : “+- 10 anos atrás”, e desde o milênio 
passado com a versículos. E desde o milênio retrasado com um tal de Jesus - Você o conhece? E desde há uma 
meia dúzia de milênios com um tal de “Deus todo poderoso”, que também é conhecido por aí como “Senhor dos 
Exércitos” - Você o conhece? Eu lhes garanto que os opressores do povo podem até conhecer a versículos, mas 
esses outros dois aí eles não conhecem não, e se não mudarem e não nascerem de novo, vão morrer e não vão 

conhecê-los, com certeza “verão aquele que transpassaram”, mas não vão conhecê-lo, e serão enterrados junto aos 
jumentos [ as bestas ], fora de Jerusalém. Mas aqueles que foram oprimidos por eles terão seus túmulos abençoados 

em Jerusalém, longe deles. E os pagãos conhecê-los-ão. ) 
 [Jr 22,17-19] 19 “SERÃO SEPULTADOS COMO JUMENTOS, FORA DE JERUSALÉM”. 

*clique no link* 
 

 
 
 

*clique no link* 
( * em breve * ) (*** Texto em construção *** ) ( * em breve * ) 

( Atualização de final de Agosto e início de Setembro de 2020 do sagrado coração de Jesus - 04/09/2002 ) 
O FIM DO IMBECIL 

E O IDIOTA VAI DE LAMBUJA / DE BRINDE 
c23_OFimdoImbecilEOIdiotaVaiDeLambuja-DeBrinde 

( * em breve * ) (*** Texto em construção *** ) ( * em breve * ) 
*clique no link* 

( * em breve * ) (*** Texto em construção *** ) ( * em breve * ) 
 

*clique no link* 

( Atualização de final de Agosto e início de Setembro de 2020 ) 

O FIM DO IMBECIL 
O IDIOTA VAI DE LAMBUJA / DE BRINDE 

c23_OFimdoImbecilEOIdiotaVaiDeLambuja-DeBrinde 
*clique no link* 

 
 


